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PRZED NAMI FINAŁ WOŚP – 12 STYCZNIA 2020. POMOŻECIE?

Minęło 50 lat odkąd Dostojni Jubilaci, państwo Zofia i Ta-
deusz Biłek, Emilia i Jan Dąbkowscy, Teresa i Jan Garliccy, 
Czesława i Stanisław Madrak,  Krystyna i Edward Woźniak 
przyrzekali sobie nawzajem dozgonną miłość, wierność, 
szacunek i przyjaźń. Przyrzeczenie to składali z ufnością, 
że nie zawiodą siebie nawzajem, będą dzielić razem do-
bre i złe chwile, wspomagać się wzajemnie i być razem w 
chwilach ciężkich oraz dzielić się radością. 25 października 
2019 roku w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach podsumowa-
li swoje 50- letnie wysiłki i stwierdzili jednomyślnie, że nie 
poszły one na marne. Dali z siebie wiele rodzinie i społe-
czeństwu wychowując swoje dzieci i wnuki oraz twórczo 
pracując na rzecz otoczenia, w którym przyszło im żyć. W 
dowód społecznego uznania i podziękowania na wszystko 
co przez ten długi czas budowali jako małżeństwo i rodzina 
otrzymali od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medale 
za długoletnie pożycie małżeńskie, któe wręczyła im wójt 
Marianna Szydlik.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Złote Gody w Gminie Dźwierzuty
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Dźwierzuty. 2600 kg karmy zebrali w 3 godziny

Bracia mniejsi nakarmieni przez Dobre Serca
O tym, że mieszkańcy gminy Dźwierzuty mają hoj-
ne serca przekonują co roku choćby w czasie fina-
łów WOŚP. W  zeszłym roku z  inicjatywy dyrektor 
GOK, Ewy Dolińskiej-Baczewskiej i przy współpra-
cy z wolontariuszami opiekującymi się bezdomny-
mi zwierzętami po raz pierwszy przeprowadzono 
akcję „Nakarm zwierzaka bezdomniaka”. Wów-
czas w  czasie kiermaszu ciast, licytacji i  zbiórki 
w sklepach udało się zebrać dwie i pół tony kar-
my. - Wynik zeszłorocznej 
zbiórki przeszedł nasze 
najśmielsze oczekiwania 
– mówi Ewa Dolińska-Ba-
czewska. - W  tym roku 
nie nastawialiśmy się na 
jakieś bicie rekordów, bo 
nie o to w tym wszystkim 
chodzi. Ważne jest budo-
wanie świadomości troski 
o  zwierzęta i  odpowie-
dzialnego ich posiadania. 
Bardzo cieszy, że w zbiór-
kę tak pięknie włączyły 
się szkoły i  przedszkola 
z  naszej gminy i  nie tyl-
ko, bo wiemy, że zbiórka 
na bezdomniaki trwa 
jeszcze w  jednej ze szkół 
olsztyńskich i  w dwóch 
szkołach w Gdańsku.
Mimo, że organizatorzy 
nie nastawiali się na bi-
cie wyniku zeszłorocznej 
zbiórki, to udało się im 
jedynie w  niedzielę ze-
brać 2600 kg karmy. Do 
tej ilości dołączy jeszcze 
karma zebrana we wspo-
mnianych szkołach.
Ogromne zaangażowa-
nie w  zbiórkę wykazali 
jak zwykle dźwierzuccy 

wolontariusze, którym przewodzi Dorota Cho-
rążewicz. Dziękując im ze sceny, nie kryła dumy 
i zachwytu nad ich piękną postawą. Zdecydowa-
na większość wolontariuszy na co dzień zajmują-
cych się zwierzętami, to uczniowie dźwierzuckiej 
podstawówki, którzy zaraz po szkole biegną do 
swoich pupili. W  czasie niedzielnej akcji pomię-
dzy licytacjami, w których „walutą” była karma na 
scenie zaprezentowały się Cyrla, Wrzosy, dzieci 

ze szkól w  Kałęczynie, Orzynach i  Dźwierzutach, 
Dźwierzuckie Iskierki, Julia Bartnikowska, dzieci 
z  GOK, Mateusz Kwiatkowski oraz wolontariusze. 
Ogromne brawa należą się również szkołom z te-
renu gminy, w których prowadzono zbiórkę. Kar-
ma trafiła bezpośrednio na akcję.

Tekst i foto: Radek Dąbrowski

Szanowni Państwo,

kiedy weźmiecie ten numer biuletynu do rąk, w Waszych domach będzie już pachniało choinką. 
Zabiegani wśród przygotowań do Świąt rzućcie proszę okiem na to, co działo się w naszej Gminie 
w ostatnich miesiącach. A było tego naprawdę dużo. Były i inwestycje, które poprawiły choć trochę 
jakość naszego życia. Były również piękne wydarzenia kulturalne. Po raz kolejny udowodniliście, 
że macie wspaniałe i dobre serca wspierając akcje „Nakarm zwierzaka bezdomniaka” i przynosząc 
na premierę spektaklu „Każdy ja” prawdziwą górę zabawek i słodyczy dla Dzieci z Domu Dziecka. 
Wspaniale niektórzy z Was włączyli się w akcje „Szlachetna paczka”. To momenty, które wzruszają 
i dają poczucie, że naprawdę dobra jest więcej. Dziękuję Wam. I życzę miłej lektury.

Marianna Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty
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Nasza rozmowa. O minionym roku opowiada wójt Marianna Szydlik

Najważniejsze wcale nie musi być spektakularne
Jaki był ten rok dla Marianny Szydlik? A jaki dla 
wójt Marianny Szydlik?
Hm. Zastanawiam się czy jest podział między mną 
jako Marianną Szydlik, a mną jako wójt Marianną 
Szydlik. Chyba jest go coraz mniej. Bo wójtem nie 
da się być tylko od godziny siódmej do piętnastej. 
Często pojawiają się sytuacje, które zastają mnie  
jako wójta już grubo po tzw. godzinach urzędo-
wania. Oczywiście jestem też cały czas mamą, 
żoną, córką, sąsiadką i  mieszkanką Dźwierzut. 
I  w każdym z  tych obszarów mam swoje radości 
i smutki.
Wracając do pytania o to, jaki był ten rok. Był bar-
dzo dobry i  intensywny. W życiu prywatnym cie-
szę się z dzieci, które fajnie sobie radzą z coraz bar-
dziej dorosłym życiem. Znajduję chwile na wyjazd 
z  mężem do teatru. Staram się cieszyć z  małych 
rzeczy. W pracy wójta jest dużo więcej obszarów 
do przeanalizowania. Tu jest dużo bardziej nie-
przewidywalnie. Było dużo radości i  moim zda-
niem sukcesów, ale było też mniej radośnie i nie 
wszystko udało się zrobić.

Pani Wójt. Minął rok od wyborów. Czy, a  je-
śli tak, to co udało się Pani zrealizować 
z dziesięciu zapowiadanych w kam-
panii postulatów?
Pierwszym z moich postulatów 
wyborczych był ten o popra-
wie stanu dróg gminnych. 
Przez cały rok udało się bar-
dzo dużo w tej kwestii zro-
bić. To generalne remonty 
w  Miętkich, Dąbrowie, czy 
ul. Piaskowej w  Dźwierzu-
tach. Do tego ciągłe napra-
wy bieżące. Myślę, że stan 
dróg poprawia się ciągle.
Drugim z  postulatów, które 

systematycznie realizujemy jest poprawa estetyki 
miejscowości. W tym roku przyznaliśmy np. nagro-
dę dla najbardziej zadbanej miejscowości. Co do 
postulatu o  modernizacji sieci wodno-kanaliza-
cyjnych, to przygotowaliśmy kolejne projekty na 
kanalizacje w Orzynach i Jeleniowie. Pozyskujemy 
środki na modernizację SUW w Laurentowie. Sys-
tematycznie wymieniamy oświetlenie uliczne, co 
również było jednym z postulatów.

Co było Pani zdaniem największym sukcesem 
gminy w 2019r.?
Nie potrafię wymienić tylko jednego. I  nie chce 
też mówić, że coś było największe, czy najważ-
niejsze. Każda, nawet najdrobniejsza rzecz, która 
się nam jako gminie udaje, to przecież poprawa 
życia każdego mieszkańca. Dlatego najważniejsze 
wcale nie musi być spektakularne. W mojej ocenie 
ważne jest to, żeby jako na najważniejsze spojrzeć 
czasem na poprawienie gruntowej drogi, którą 
ktoś codziennie dojeżdża do pracy. Bo dzięki temu 
może do tej pracy dojechać. Największy sukces 
trudno jest tak naprawdę zmierzyć. Są oczywiście 
obszary, które można wymienić. To chociażby re-
monty dróg, realizacja długo wyczekiwanej prze-

budowy oświetlenia na placu stra-
żackim, czy realizacja dożynek 

powiatowych, które były dla 
nas dużym wyzwaniem lo-
gistycznym.

W naszej gminie ciągle 
działa Fundusz sołec-
ki. Jak ocenia Pani jego 
funkcjonowanie?

Fundusz sołecki, to w  za-
łożeniu przekazanie pew-

nej kwoty z  budżetu gmi-

ny mieszkańcom, którzy najlepiej znają potrzeby 
swoich miejscowości. To oni wiedzą, czy najbar-
dziej potrzeba im remontu drogi, doposażenia 
świetlicy, czy może oświetlenia ulicy. W  czasie 
spotkań sołeckich wspólnie podejmują decyzję, 
na jaki cel przeznaczą środki. Dzięki tym pienią-
dzom wyremontowaliśmy, jako gmina świetlice, 
zakupiliśmy namioty, altany, wyposażyliśmy place 
zabaw. Część środków wykorzystana została na 
organizacje imprez integracyjnych. W  2020 roku 
na fundusz sołecki z budżetu gminy trafi 418 tys. 
złotych. To 10 tys. więcej niż w mijającym roku.

FUNDUSZ SOŁECKI 2020
Dąbrowy – 13695,37zł
Dźwierzuty – 44465,50zł
Grodziska – 14006,63zł
Gisiel – 17652,80zł
Grądy – 13784,31zł
Jabłonka – 17519,41zł
Jeleniowi – 17964,06zł
Linowo – 21654,70zł
Łupowo – 16985,82zł
Miętkie – 23789,04zł
Nowe Kiejkuty – 22810,80zł
Olszewki – 19431,42zł
Orzyny – 23210,99zł
Popowa Wola – 20809,85zł
Rańsk – 33037,87zł
Rumy – 25123,01zł
Sąpłaty – 24189,23zł
Stankowo – 14228,96zł
Targowo – 34371,83zł

URZĘDOWA 
CHOINKA
Przed Mikołajkami dzieci ze Świetlicy Osiedlo-
wej wraz z opiekunami udekorowały choinkę 
w Urzędzie Gminy własnoręcznie wykonanymi 
ozdobami. Zapraszamy do podziwiania.
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NOWY 
PRZYSTANEK

Gotowy jest już wyczekiwany przez mieszkańców 
ul. Szczycieńskiej w Dźwierzutach przystanek au-
tobusowy. Gmina otrzymała na realizację tego 
zadania dofinansowanie z Małych Grantów Sołec-
kich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego.

PRZEBUDOWA 
W MIĘTKICH

Zadanie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej od 
km 0+000 do km 0+680, obr. 8 m. Miętkie, gmina 
Dźwierzuty” weszła w fazę realizacji. Na placu bu-
dowy roboty sanitarne rozpoczęła już wyłoniona 
w  przetargu firma Lech Piotr Antosiak Remonty 
Placów, Dróg i Ulic w spadku ze Szczytna.
Inwestycja została wyceniona na kwotę około 1 
000 000 zł. Gmina Dźwierzuty pozyskała na jej re-
alizację dofinansowanie w wysokości 60% z Fun-
duszu Dróg Samorządowych.

DROGA 
W DĄBROWIE

Wykonawca inwestycji, Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i  Mostów z  Mińska Mazowieckiego, oficjal-
nie zakończył realizację zadania pn. „Przebudowa 
drogi gminnej nr 195024N od km 1+309 do km 
2+209, obręb 0001 Dąbrowa, gmina Dźwierzuty”. 
Gmina pozyskała na realizację tej przebudowy 
środki finansowe z  EFR w  ramach PROW. Kwota 
realizacji inwestycji wyniosła około 620 000 zł.

(bt)

UCZCILI 101 ROCZNICĘ 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W południe, 11 listopada, mieszkańcy gminy 
Dźwierzuty, zjawili się jak co roku w  Gminnym 
Ośrodku Kultury, by uczcić rocznicę odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Tym razem uroczy-
stą akademię przygotowała społeczność Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w  Orzynach. Obchody 
rozpoczęło przemówienie wójt Marianny Szydlik, 
która przypomniała trud i  okoliczności, w  jakich 
rodziła się wolna Polska. Włodarz gminy przypo-
mniała również, że w  naszych rękach spoczywa 
dobro naszego kraju i  wszyscy jesteśmy za nie 
odpowiedzialni.
Orzyńska młodzież zabrała uczestników w  świat 
patriotycznych pieśni i  poezji. Po występie 
uczniów na scenie pojawiła się sopranistka 

Agnieszka Szczucka i towarzyszący jej na fortepia-
nie Łukasz Jóźwik. Usłyszeliśmy utwory Chopina 
i Moniuszki. Na zakończenie artyści wykonali trzy 
znane pieśni patriotyczne, w  śpiewanie których 
zaangażowali się wszyscy uczetnicy.

Gmina Dźwierzuty. Co udało się zrobić w 2019r.?

Mieszkańcy aktywnie dbają  
o swoje sołectwa
Od kilku lat pytamy Sołtysów o  to, co udało się zrobić 
w  sołectwach w  mijającym roku, oraz o  plany na rok 
nadchodzący. Część z nich udzieliła nam odpowiedzi. Poniżej 
prezentujemy Dźwierzuty, Gisiel, Jabłonkę, Jeleniowo, Miętkie, 
Rańsk, Rumy, Sąpłaty i Stankowo

DŹWIERZUTY
W sołectwie Dźwierzuty wykonano w ramach 
funduszu sołeckiego:
Nasadzenia kwiatów i  krzewów na skwerkach 
i  rabatkach w  miejscowości Dźwierzuty; zaku-
piono trzy namioty w  rozmiarach 3mx3m (do 
wykorzystania przez sołectwo na różnego rodza-
ju imprezach okolicznościowych w  sołectwie); 
wyremontowano świetlicę wiejską w Małszewku; 
postawiono nowy przystanek autobusowy przy 
ul. Szczycieńskiej w  Dźwierzutach z  dofinanso-
waniem Marszałka Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego w  ramach konkursu „Małe granty 
sołeckie”; postawiono dwie wiaty biesiadne jed-
ną w  Małszewku przy świetlicy wiejskiej drugą 
przy strefie aktywności na osiedlu przy ul. Szczy-
cieńskiej w Dźwierzutach; wykonano ogrodzenie 
placu zabaw na osiedlu bloków przy ul. Szczy-
cieńskiej; sporządzono dokumentację potrzeb-
ną do wykonania monitoringu w  miejscowości 
Dźwierzuty tj. park w centrum i przystanek auto-
busowy przy ul. Sienkiewicza.

Jakie plany ma sołectwo na rok 2020?
Sołectwo chciałoby zakupić: mały ciągnik komu-
nalny do wykorzystania przy odśnieżaniu chod-
ników zimą a  latem do koszenia trawy; dokonać 
kolejnych nasadzeń w celu poprawienia wyglądu 
i estetyki w miejscowości Dźwierzuty; monitoring 
wraz z  montażem w  miejscowości Dźwierzuty tj. 
park w centrum i przystanek autobusowy przy ul. 
Sienkiewicza.

GISIEL
Co udało się zrobić:
Odwodnienie drogi w Szczepankowie.

Jakie plany ma sołectwo na 2020r.?
Ocieplenie i odnowienie świetlicy w Giślu

JABŁONKA
Co udało się zrobić:
Remont dachu, nowe pokrycie, nowy komin, ma-
lowanie wewnątrz, nowy sprzęt do siatkówki – do-
tyczy świetlicy. Odnowiona figurka na stacji, z po-
łożeniem polbruku; bieżące remonty dróg.

fot. Archiwum UG
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GMINNY PRZEGLĄD PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
Po raz drugi Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w  Dźwierzutach zorganizował Gminny przegląd 
Piosenki Patriotycznej. Przyjemność goszczenia 
uczestników ponownie przypadła Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury. Do przeglądu zgłosiło się szes-
naście uczestniczek w  trzech kategoriach wieko-
wych. Jury, które tworzyły również same panie: 
dyrygentka i  wokalistka Joanna Gawryszewska, 
wójt Marianna Szydlik i dyrektor GOK Ewa Doliń-
ska-Baczewska nie miało łatwego zadania. Po-

ziom był bowiem bardzo wyrównany. Ostatecznie 
w  poszczególnych kategoriach wiekowych zwy-
ciężyły: kl. I-III Maja Młynarska (SP Kałęczyn),  
kl. IV-VI Maja Rębiszewska (SP Kałęczyn), kl. 
VII-VIII Magdalena Stępień (SP Kałeczyn)
Gratulujemy wszystkim uczestnikom, or-
ganizatorom i  osobom przygotowującym 
uczestników.

(rd)

Jakie plany ma sołectwo na 2020r.?
Położenie polbruku w garażu i na zewnątrz. Scho-
dy wejściowe do świetlicy i  polbruk przed wej-
ściem oraz realizacja zamierzonych planów zwią-
zanych z funduszem sołeckim na 2020.

JELENIOWO
Co udało się zrobić:
Choinka noworoczna dla dzieci; Dzień Kobiet, so-
łecka wycieczka do Trójmiasta, budowa przyłacza 
elektrycznego do świetlicy wiejskiej; zakup mate-
riałów do budowy chodnika; organizacja Festynu 
Ekologicznego; udział w  Festiwalu Kultury Sło-
wiańskiej i Pruskiej; aktywny udział mieszkańców 
w pracach nad poprawą estetyki miejscowości.

Jakie plany ma sołectwo na 2020r.?
Budowa chodnika; kontynuacja organizacji cy-
klicznych imprez; realizacja Funduszu Sołeckiego.

MIĘTKIE
Co udało się zrobić:
W roku 2019 zostały spełnione nasze marzenia. Re-
mont drogi wraz z odwodnieniem; otwarcie strefy 
aktywnego wypoczynku; remont sali w  świetlicy 
wiejskiej. Wyróżnienie w  konkursie Aktywne so-
łectwo – Piękna wieś.

Jakie plany ma sołectwo na 2020r.?
Budowa wiaty drewnianej na placu wiejskim wraz 
z położeniem polbruku; prace przy wyczyszczeniu 
stawu. Utrzymanie estetyki miejscowości.

NOWE KIEJKUTY
Sołectwo wzięło udział w  konkursie „Czysta i  za-
dbana zagroda” otrzymaliśmy wyróżnienie .Plany 
na rok 2020 mamy duże, chcemy zorganizować 
Dzień Dziecka.

RAŃSK
Co udało się zrobić:
Zakup sprzętu na plac zabaw w Rogalach; napra-
wa drogi w Zalesiu; budowa nowego pomostu na 
plaży w Zalesiu; remont sali wiejskiej w Rańsku

Jakie plany ma sołectwo na 2020r.?
Organizacja spotkania pań w  Dniu Kobiet, Piknik 
Rodzinny; modernizacja pomostu na plaży w Rań-
sku; zakup sprzętu na plac zabaw przy szkole w Ka-
łęczynie; chodnik przy małej szkole w Kałęczynie.

RUMY
Co udało się zrobić w Sołectwie :
Wymiana ogrodzenia przy kaplicy; współudział 
w  wymianie siatki zabezpieczającej boisko szkol-
ne; IV Plenerowa Droga Krzyżowa; konkurs na 
koszyczek wielkanocny; udział w konkursie „Moje 
miejsce na ziemi”; XXIII Dożynki Sołeckie; Dzień 
Papieski; impreza integracyjna -Wieczór Andrzej-
kowy; Jasełka.

Jakie plany ma Sołectwo na 2020 rok:
zabawa choinkowa dla dzieci i  dorosłych; V  Ple-
nerowa Droga Krzyżowa; konkurs na koszyczek 
wielkanocny; wymiana ogrodzenia przy świetlicy; 
wylanie posadzki w blaszanym magazynku; prace 
porządkowe na cmentarzu ewangelickim i bapty-
stycznym; Jubileusz 100 lecia Jana Pawła II, XXIV 
Dożynki Sołeckie; Dzień Papieski; Dzień Dziedzic-
twa Kulturowego; konkurs kulinarny; Wieczór An-
drzejkowy; Jasełka.

SĄPŁATY
Co udało się zrobić:
sprzątanie sołectwa; przygotowanie i czyszczenie 
terenu w Rusku Małym; przygotowanie do posta-

wienia garażu w  Julianowie;prace integracyjno-
-społeczne w Sąpłatach; Dzień Dziecka w Juliano-
wie; wianki, ognisko, śpiewy; impreza plenerowa 
w  Sąpłatach; impreza niespodzianka – ognisko 
zorganizowane przez mieszkańców dla sołtysa; 
konkurs Aktywne Sołectwo-Piękna wieś; konkurs 
Ecosołectwo; prace społeczno-pożyteczne w  Ju-
lianowie; ognisko integracyjne; podziękowanie 
dla mieszkanki za zaangażowanie się i wręczenie 
statuetki przez sołtysa; wieczór andrzejkowy; wi-
gilia sołecka.

Jakie plany ma sołectwo na 2020r.?
Organizacja Dnia Dziecka; imprezy plenerowej 
w  Sąpłatach; prace społeczne; przygotowanie 
placu integracyjnego w Rusku Małym; utrzymanie 
aktywności z 2019r.

STANKOWO
Co udało się zrobić:
Spotkanie integracyjne społeczności i OSP Dźwie-
rzuty; Dzień Dziecka i  Rodziny we współpracy 
z GOK; doposażenie siłowni plenerowej – wioślarz; 
renowacja terenów zielonych, boisk sportowych, 
placu zabaw; poprawa estetyki sołectwa, utrzyma-
nie porządku i wizerunku.

Jakie plany ma sołectwo na 2020r.?
Przebudowa drogi gminnej nr 195036BN w Stan-
kowie.

Fot. Radosław Dąbrowski

Wszystkim mieszkańcom sołectw: 
Dźwierzuty, Gisiel, Jabłonka, Jeleniowo, 
Miętkie, Nowe Kiejkuty, Rańsk, Rumy, Sa-
płaty i  Stankowo cudownych, pełnych 
Bożego Błogosławieństwa Świąt Bożego 
Narodzenia w  gronie rodzinnym życzą 
Sołtysi i Rady Sołeckie.
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OSTRE 
STRZELANIE W 
DŹWIERZUTACH
O tym, że dźwierzucka strzelnica, którą zarządza 
SKS BIELIK stała się jednym z ważniejszych punk-
tów na mapie tego typu obiektów w  wojewódz-
twie wie już chyba każdy, któremu strzelectwo 
sportowe jest bliskie. O poziomie organizacyjnym 
świadczy choćby fakt przyznania SKS BIELIK or-
ganizacji zawodów rangi wojewódzkiej. Poniżej 
przedstawiamy planowany na rok 2020 terminarz 
zawodów.

5 kwietnia 2020 – Zawody strzeleckie Puchar Pre-
zesa S.K.S „BIELIK” Dźwierzuty
3 maja 2020 - Zawody strzeleckie z okazji Święta 
3 maja, organizator WMKS „KORMORAN” w Olszty-
nie i S.K.S „BIELIK”
31 maja 2020 – Zawody strzeleckie „WIOSNA 
2020”; organizator „BIELIK” Dźwierzuty; 
5 lipca 2020 – Zawody strzeleckie o Puchar Wójta 
Gminy Dźwierzuty,  organizator „BIELIK” Dźwierzuty
30 sierpnia 2020 – Zawody strzeleckie „LATO  
2020”, organizator „BIELIK” Dźwierzuty
20 września 2020 – Zawody strzeleckie „JESIEŃ 
2020”, organizator „BIELIK” Dźwierzuty
11 października 2020 – Zawody strzeleckie o Pu-
char Warmii i Mazur - zawody rangi wojewódzkiej 
organizator WMZSS w  Olsztynie, bezpośredni or-
ganizator „BIELIK” Dźwierzuty

Dźwierzuty. Z uśmiechem na dziecięcej imprezie

Andrzejkowe party dla najmłodszych
Księżniczki, bohaterowie komiksów i  postacie 
z  bajek zjawiły się w  Dźwierzutach pod koniec 
jedenastego miesiąca roku. Ponad siedemdzie-
sięcioro dzieci bawiło się w  piątek, 29 listopada, 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach na 
zorganizowanej specjalnie dla nich imprezie. Tym 
razem tradycyjne lanie wosku zastąpiły interak-
tywne animacje, pokaz iluzji i  możliwość zrobie-
nia sobie pamiątkowego zdjęcia w  fotobudce. 
Nad całością przygotowań czuwała Beata Lipska 
z GOK, na co dzień pracująca w Świetlicy Osiedlo-
wej. Wieczór zapowiadał się więc znakomicie.
Ci, którzy organizowali imprezy dla dzieci – nie 
ważne, czy 
małe uro-
dziny, czy 
duże przyję-
cia – wiedzą, 
że zająć ich 
uwagę nie 
jest łatwo. Od 
czego jednak 
są profesjona-
liści z Taka Im-
preza. Magda 
i Piotr porwali 
dzieciaki do 
t r w a j ą c e g o 
przeszło dwie 
g o d z i n y , 
w s p ó l n e g o 
s z a l e ń s t w a . 
W  przerwach 
między ko-
lejnymi zaba-
wami każdy 
mógł zrobić 

sobie pamiątkowe zdjęcia w fotobudce. Na deser 
czekał na wszystkich niezwykły pokaz magii w wy-
konaniu Rafała Reszke. Iluzjonista porwał młodych 
widzów swoim świetnym poczuciem humoru 
i  niezwykłymi, magicznymi umiejętnościami. 
Okazało się, że są wśród młodych mieszkańców 
Dźwierzut tacy, którzy np. noszą za uchem i  we 
włosach prawdziwe srebrne monety. Są też tacy, 
którzy potrafią wyczarować z  pustej dłoni kilka 
czerwonych piłeczek.

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Miętkie. Spotkali się, żeby kultywować tradycyjne zwyczaje

Andrzejkowe 
wróżby i zabawy
Z inicjatywy Sołectwa Miętkie, KGW Miętkie i Anny 
Weichhaus 30 listopada, w  świetlicy sołectwa 
Miętkie odbyła się zabawa andrzejkowa. Utrzyma-
na w klimacie tradycyjnych zwyczajów ludowych 
impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem. 
Jak relacjonują uczestnicy, największą popular-
nością cieszyło się lanie wosku przez dziurkę od 
klucza. Panienki bawiły się w układanie butów od 
ściany do wyjścia. - Wracając do losowania, bo to 
również popularna wróżba dziewczęta i  chłopcy, 
panie i panowie losowali kartki z imionami swoich 
przyszłych wybranków czy zawodów  - relacjonu-
je pomysłodawczyni imprezy, Anna Weichhaus. 
- Wiadomo,że wszystkie te wróżby łączy jedno 
i  podchodzimy z  przymrużeniem oka. Zgodnie 
z  tradycją odbyły się andrzejkowe wróżby oraz 
tańce i  śpiewy przy wesołej muzyce. Dla pokrze-
pienia sił na wszystkich czekał pyszny poczęstunek 
przygotowany przez panie z KGW z Miętkich, Lino-
wa i Targowa. Podczas imprezy swoją obecnością 
zaszczyciła wójt Marianna Szydlik z  mężem oraz 
pani sekretarz Basia Trusewicz.
Oprawę muzyczną wydarzenia przygotował Ja-
nusz Ałaj. Jak podkreśla pani Anna, wszystkim 
dopisywał bardzo dobry humor, bo jak zwykle na 
imprezie panowała pozytywna atmosfera.  Dzięku-
jemy wszystkim za przybycie i wspólną wspaniałą 
zabawę.

(aw/rd)

WRÓCĄ 
DO DOMU?
„Złączyć się z narodem” to niezwykle poruszający 
obraz Jerzego Szkamruka pokazujący losy zesła-
nych do Kazachstanu Polaków. Pomimo tego, że 
większość z  nich nie pamięta  już ojczyzny, jest 
w  nich ogromna tęsknota za krajem rodzinnym. 
Reżyser, oraz przedstawiciele fundacji zajmującej 
się losem zesłańców przyjechali do Dźwierzut 
13 listopada. W  GOK odbyła się projekcja oraz 
spotkanie autorskie. Pomimo tego, że wstęp był 
bezpłatny, a  wydarzenie było reklamowane dość 
szeroko, na spotkaniu zjawiło się jedynie 17 miesz-
kańców gminy. To mało. Los naszych rodaków nie 
powinien być nam obojętny. Obecni na projekcji 
księża wyrażali wstępne zainteresowanie pro-
jekcją w  dźwierzuckim kościele. Mamy nadzieję, 
że do niej dojdzie, bo obraz wart jest obejrzenia. 
Poza niezwykle wzruszającymi świadectwami ży-
cia Polaków mieszkających w  tym odległym kra-
ju, obfituje w  niezwykłe zdjęcia pokazujące jego 
surowość i  piękno. Film pokazuje też społeczny 
kontekst repatriacji i budzi pytania o rolę każdego 
z nas w tym procesie.

(rd)

Fot. Anna Weichhaus

Fot. Radosław Dąbrowski
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ŚPIEWAJĄCE 
ŚWIĘTOWANIE
Członkowie Kół Emerytów i  Rencistów naszego 
powiatu w  świetlicy Spółdzielni Mieszkaniowej 
w Szczytnie 10.XI.2019 r. spotkali sie by uczcić 101 
rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 
Uroczystość zorganizowana została przez Koło 
Seniorów pod kierownictwem Wiesławy Madrak 
przy współudziale Zespołów Śpiewaczych: Zespół 
„Krys”, „Echo Pasymia” i „Wrzosy”. Zespoły prezen-
towały program artystyczny składający się z pieśni 
patriotycznych, które stanowią ważny element 
świętowania tej wyjątkowej rocznicy, gdyż jest 
szczególnie bliska seniorom ze względu na wiek 
i  bliskość tych wydarzeń osobistych lub rodzin-
nych. Pieśni patriotyczne, bowiem znane są star-
szemu pokoleniu, wywołują radość wspomnień 
i wzruszenie trudnymi doświadczeniami historii.
Na zakończenie prezentacji pieśni patriotycznych 
przez Zespoły, padła propozycja wspólnego śpie-
wu, przy okolicznościowym poczęstunku

Bogumiła Siedlecka – kierownik Zespołu Wrzosya

Zakończenie sezonu wyjazdowego 
Koła Emerytów i Rencistów z Dźwierzut
Mijający rok w  Kole Emerytów i  Rencistów 
z Dźwierzut obfitował w wiele ciekawych wypraw 
kulturalno-poznawczych. Na zakończenie sezonu 
wyjazdów wybrano Białystok i wieczór w operze.
Opera i  Filharmonia Podlaska – Europejskie Cen-
trum Sztuki im. Stanisława Moniuszki w  Białym-
stoku – obecnie największa instytucja artystyczna 
na terenie północno-wschodniej Polski i najnowo-
cześniejsze centrum kulturalne w tej części Euro-
py, było głównym celem podróży seniorów. Za-
nim dostąpiliśmy zaszczytu obejrzenia spektaklu 
“Upiór w operze” spędziliśmy kilka godzin na roz-
smakowaniu się miastem. Dosłownie…. Kartacze, 
kiszka ziemniaczana, żurek, świerzynka, pielemie-
ni, sękacze i…. wszystko smakowało. I właśnie  1 
grudnia rozpoczął się jarmark świąteczny. Na-
strojowo, smacznie, świetliście. To dla ciała. Dala 
ducha, choć nie do końca była wizyta w dawnym 
Pałacu Branickich, jednej z najlepiej zachowanych 
rezydencji magnackich epoki saskiej na ziemiach 
dawnej Rzeczypospolitej. Pałac został zniszczony 
w  1944, odbudowany w  latach 1946–1960. Od 
końca II wojny światowej mieściła się w nim Aka-
demia Medyczna, obecnie Uniwersytet Medyczny 
w  Białymstoku. Pod kierunkiem pasjonaty-prze-
wodnika zwiedziliśmy muzeum farmacji, gdzie 
zapoznaliśmy się z dawnymi gabinetami lekarski-
mi, które napawały nas lękiem ze względu na “au-
tentyczność” wykonywanych zabiegów. Następnie 
udaliśmy się na salony, których nie pozostało zbyt 
wiele (klatka schodowa, sala konferencyjna), wy-
starczyć musiała więc barwna opowieść przewod-
nika, nasuwająca refleksję nad niezmiennością 
ludzkich postaw w  biegu historii. Jeszcze krótka 
wizyta w zimowych ogrodach i ruszamy w miasto. 
A tu już święta. Pierwszy dzień Świątecznego Jar-
marku – przepyszne stoiska, tłumy ludzi i świetlne 
dekoracje. Ale to nie jest nasz cel, jedziemy do 
Opery i  czekamy na “Upiora w  operze”….  Podzi-
wiamy gmach opery, robimy selfie na szklanych 
schodach, na czerwonym dywanie, na tle rekalmy 
sztuki i czujemy “wysoką kulturę”. Musical wszech 

czasów jest najdłużej granym i najbardziej docho-
dowym spektaklem w historii Broadwayu. Ponad-
czasowa historia miłości Upiora do ślicznej sopra-
nistki Christine i niebywale emocjonalna muzyka 
Webbera od lat zachwyca i  wzrusza publiczność 
na całym świecie. Przedstawienie zostało prze-
niesione na deski Opery i  Filharmonii Podlaskiej 
z Teatru Muzycznego „Roma” jako produkcja non-
-replica. Jest to sztuka z  niezwykle aktualnym 
przesłaniem dotyczącym tego, czym najbardziej 
żyje współczesny człowiek: praca, życie prywatne. 
Poddajemy się artystom i widzimy w tym teatrze 
świata siebie i  nasze wybory. Sztuka o  kulturze, 
która ma swoje wymagania i  o spełnieniu życio-
wym, które też ma swoją drogę. Właśnie w  tym 
tkwi sukces opowieści o Upiorze – porywa, wzru-
sza i  prowokuje do myślenia, w  tym realizujemy 
siebie w życiu.
Jeśli tak ma wyglądąć kolejny miesiąc życia to 
niech trwa…

Danuta Kuchcińska

Dźwierzuty. Spotkali się, by walczyć o ministerialne pióro

Mistrzostwa uczniów w ortografii
6 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w  Dźwie-
rzutach po raz drugi zorganizował Mikołajkowe 
Dyktando Ortograficzne, w  którym udział wzięło 
16 uczniów ze szkół w  Dźwierzutach, Linowie, 
Orzynach, Kałęczynie i  Szczytnie. Tematem dyk-
tanda były Święta Bożego Narodzenia. Dyktando 
poprowadziła Mistrzyni tegorocznego dyktanda 
dla dorosłych Danuta Skonieczna. Sponsorami 
imprezy byli: wójt Marianna Szydlik, sekretarz Bar-
bara Trusewicz, kierownik GOPS Danuta 
Skonieczna oraz Radni Gminy Dźwierzuty: 
Anna Lorenz, Kotula Anna, Jacek Kandybo-
wicz, Danuta Gutysz, Sebastian Orłowski, 
Dariusz Pióro, Katarzyna Bartkowska, Regi-
na Bazych, Kamil Osojca, Paweł Samojluk, 
Arkadiusz Nosek, Paweł Wyszyński, An-
drzej Lorkowski, Wiesław Wyszyński, Sklep 
Delikatesy Centrum z  Dźwierzut Iwona 
i  Marek Skrajni, Księgarnia „Fraszka” ze 
Szczytna. Po sprawdzeniu prac okazało się, 
że najlepszą znajomością zasad ortografii 
wykazały się Nika Wierzbowska z SP nr 6 ze 
Szczytna, która otrzymała pióro wieczne 
ufundowane od Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego Jarosława Gowina Drugie 

miejsce zajęła Joanna Wasiluk z ZSP w Orzynach. 
Trzecie miejsce przypadło Marice Kozłowskiej 
z ZSP W Dźwierzutach. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali nagrody, dyplomy oraz Listy gratulacyjne od 
posła na Sejm RP Michała Wypija.
Podziękowania kierujemy wszystkim darczyńcom 
oraz uczestnikom i zapraszamy za rok.

Anna Weichhaus

TRUDNE 
DYKTANDO
Już po raz drugi, w  Gminnym Ośrodku Kultury 
w  Dźwierzutach odbyło się, adresowane do do-
rosłych, Dyktando Niepodległościowe. O  jego 
stopniu trudności świadczył choćby fakt, że pro-
wadząca je olsztyńska pisarka Joanna Jax, oceniła 
je jako bardzo trudne. A wie, o czym mówi, gdyż 
sama dyktanda przygotowuje. Znalazło się jednak 
dziewięcioro śmiałków, którzy zmierzyli się z peł-
nym ortograficznych zawijasów tekstem. Tym ra-
zem po złote pióro sięgnęła Danuta Skonieczna ze 
Szczytna - na co dzień kierownik GOPS w Dźwie-
rzutach. Drugie miejsce ex aequo zajęły Jadwiga 
Sidor i Barbara Trusewicz - Sekretarz gminy. Trze-
cie miejsce zajęła Hanna Jaroszewska. Koordyna-
torem wydarzenia była Anna Weichhaus

Fot. Radosław Dąbrowski

Fot. Archiwum Zespołu

Fot. Archiwum KeiR
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Biblioteka na cztery pory roku
Gminna Biblioteka Publiczna w  Dźwierzutach, 
tak jak wiele bibliotek w  regionie w  2019 roku 
obchodzi jubileusz 70-lecia działalności. Funkcjo-
nowanie dźwierzuckiej biblioteki zostało zapo-
czątkowane 16 stycznia 1949 roku. Pierwsza lo-

kalizacja biblioteki to budynek nauczycielski przy 
ul. Sienkiewicza. W 1952 lub 1953 bibliotekę prze-
niesiono do świetlicy przy ul. Pasymskiej. Kolejna 
przeprowadzka nastąpiła w  roku 1975 do lokalu 
przy ul. Niepodległości, gdzie mieści się do dnia 
dzisiejszego. Historię biblioteki tworzyli przede 
wszystkim ludzie, w  pamięci wielu starszych 
mieszkańców pozostaje długoletnia dyrektorka 
Maria Stepnowska, (40 lat pracy), a  obecnie Bo-
żena Nadolska, której życiową drogę  wyznaczyła 
praca w  bibliotece. Przez wszystkie lata istnienia 
biblioteki w  Dźwierzutach wiele się zmieniło, ale 
nadal najważniejsi są czytelnicy. Biblioteka zaspo-
kaja wiele potrzeb czytelniczych i informacyjnych 
– „nie wiesz? Zapytaj w bibliotece”. Placówka ofe-

ruje różnorodne profile w  zakresie popularyzacji 
czytelnictwa i usług dla użytkowników. Rok pracy 
w  placówce obfituje w  wiele przedsięwzięć, od 
ogólnopolskich akcji po lokalne wydarzenia. Bi-
blioteka organizuje i  współorganizuje Narodowe 
Czytanie, w tym roku odbyło się w siedzibie pla-
cówki i  w Szkole Podstawowej w  Rumach. Kolej-
ne działania to Noc Bibliotek i Tydzień Bibliotek,  
podczas których instytucję odwiedzają uczniowie 
gminnych szkół słuchając opowieści czytanych 
przez zaproszonych gości. Biblioteka od lat kon-
tynuuje akcję „Cała Polska czyta dzieciom”, które 
polega na cotygodniowych wizytach pracowni-
ków biblioteki w gminnych szkołach – Dźwierzu-
ty, Linowo, Rumy w  oddziałach przedszkolnych 
i klasach I-III. W roku szkolnym 2018/2019 czytane 
były Polskie Baśnie i  Legendy z  okazji 100-lecia 
odzyskania Niepodległości. Uczniowie raz w mie-
siącu również odwiedzają bibliotekę, zapoznając 
się z miejscem i zbiorami w niej zgromadzonymi. 
Współpraca ze szkołami to także konkurs „Poże-
racza Książek”, dla najbardziej „rozczytanej” klasy, 
którego nagrodą są dyplomy oraz udział w Nocy 
w Bibliotece. Ważnym wydarzeniem dla młodych 
nowicjuszy jest pasowanie na czytelnika. W  tym 
roku po raz pierwszy gminna instytucja bierze 
udział w  II edycji kampanii społecznej w  ramach 
promocji czytelnictwa wśród najmłodszych „Mała 
książka – wielki człowiek”, skierowanej do dzieci 
z roczników 2013-2016. Każde zapisane do biblio-
teki dziecko otrzymuje wyprawkę oraz specjalne 
punkty, których podsumowaniem będzie okolicz-
nościowy dyplom akcji. Z księgozbioru biblioteki 
korzystają wszystkie szkoły gminy uzupełniając 
w ten sposób lektury szkolne dla swoich uczniów.  
Biblioteka współpracuje również przy organiza-
cji wycieczek: uczniów z  Rum (Biblioteka UWM, 
Muzeum Gazety Olsztyńskiej) oraz z od wielu lat 
z Kołem Emerytów i Rencistów współorganizując 
wyjazdy do zabytkowych i  historycznie ważnych 
miejsc w  Polsce (Lublin, 
Sandomierz, Nałęczów, 
Kozłówka, Frombork, Kry-
nica Morska, Białystok). 
W  piątkowe popołudnia 
odbywają się zajęcia  dla 
dzieci pn. „Zgrana biblio-

teka”, podczas których uczestnicy biorący udział 
w  edukacyjnych grach planszowych nabywają 
umiejętności twórczego myślenia i  działania. 
Inne formy funkcjonowania biblioteki to spo-
tkania autorskie. W   tym roku odbyły się 3 wie-
czory spędzone z  pisarkami z  regionu” Grażyną 
Mączkowską, Małgorzatą Manelską i  Joanną Jax. 
Utalentowane panie spotykają w Klubie Robótek 
Ręcznych, gdzie chętnie dzielą się swoimi pracami 
i doświadczeniem. Szczególną grupę czytelniczek 
stanowią członkinie  Dyskusyjnego Klubu Książki, 
które podczas comiesięcznych spotkań omawiają 
wspólne lektury oraz dyskutują o  czytelnictwie, 
książkach i o wszystkim, co jest związane z szero-
ko pojętą kulturą. Innym elementem tych spotkań 
są wyjazdy np. do Muzeum oraz do Chaty Mazur-
skiej w  Szczytnie. W  przyszłym roku biblioteka 
z Miejską Biblioteką w Szczytnie będzie współor-
ganizatorem Odjazdowego Bibliotekarza. Ważną 
funkcją biblioteki są usługi świadczone na rzecz 
mieszkańców jak: ksero, drukowanie, laminowa-
nie, pomoc przy tworzeniu dokumentów i grafiki. 
Dostępna też jest opcja dostarczenia książki na 
telefon. Biblioteka prowadzi bibliografię powia-
tu szczycieńskiego dokumentując najważniejsze 
wydarzenia z  lokalnej prasy: Tygodnika Szczytno 
i  Naszej Gminy. W  postaci skanów utrwalone są 
także artykuły prasowe dotyczące Gminy Dźwie-
rzuty. Kolejnym dotarciem do czytelnika są pracu-
jące soboty – dwie pierwsze w miesiącu od godz. 
9.00 do 13.00. By poznać całokształt dorobku 
ludzkości, zapisanego w formie słowa, w myśl Ho-
racego „nie wszystek umrę” wystarczy przyjść do 
biblioteki i zaczerpnąć ogrom doświadczeń histo-
rii zawartej w ponad 14-tysięcznym księgozbiorze 
dźwierzuckiej biblioteki.

Danuta Kuchcińska

Fot. Archiwum GBP w Dźwierzutach



nasza GMINA  DZWIERZUTYNR   15,  2019str. 9

ROK W GOK

CZERWIEC
Rozkręcanie Wakacji to specjalność Osiedlowej 

Świetlicy Wiejskiej w Dźwierzutach. Setki 
uśmiechniętych twarzy, doskonała zabawa, 
mnóstwo konkursów i niespodzianek. A że 

pogoda dopisuje, to wakacje zawsze są udane

STYCZEŃ
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 
po raz kolejny. Wystąpiły dzieci ze szkół, 

świetlicy, zespoły 
działające przy GOK 
i Przyjaciele. 
Zebraliśmy ponad
 20 tys. To najlepszy 
wynik w całym 
powiecie szczycień-
skim, poza miastem 
Szczytno.

LUTY
Walentynki w GOK 
wyśpiewała w tym 

roku �nalistka 
The Voice of Poland 

Dorota Osińska. 
Dorota zabrała nas 

w niezwykłą muzyczną 
podróż serwując nam 

całą gamę swoich 
możliwości wokalnych. 

Było magicznie 
i wzruszająco.

MARZEC
Pierwszy dzień wiosny wielu z nas kojarzy się 
z wagarami. Ale wagary mogą być naprawdę 
kulturalne. Po raz kolejny zaprosiliśmy uczniów szkół 
z terenu gminy Dźwierzuty na „Wagary z kulturą”. 
Było radośnie. Było też edukacyjnie. 
O bezpieczeństwie opowiadał 
zaproszony policjant.

KWIECIEŃ
Konkurs na „Najokazalszą palmę wielkanoc-
na” cieszy się niesłabnącym powodzeniem. 

Wpływają do nas coraz 
piękniejsze palmy 
przygotowywane 
przez uczniów szkół 
tradycyjnymi 
metodami. Zasada jest 
jedna – zero sztuczno-
ści, sama natura.

LIPIEC
Festiwal Kultury 
Słowiańskiej i 
Pruskiej przyciąga 
co roku miłośników 
wczesnego 
średniowiecza. Były 
warsztaty, pokazy, 
koncerty, prelekcje, 
konkurs kulinarny i 
wspólne gotowanie 
pod okiem szefa 
kuchni Michała 
Denesiuka.

WRZESIEŃ
Na przywitanie jesieni 
tradycyjnie spotkali-
śmy się z Kołami 
Gospodyń Wiejskich 
na Jarmarku Smaku. 
Zagrały zespoły 
ludowe, a panie 
przygotowały 
przepyszne dania – 
tym razem na słodko. 
W tym roku wygrało 
KGW Linowo.

PAŹDZIERNIK
Dla uczestników przeglądu „Jan Paweł II – 
Pamiętamy”, polski papież jest znany już 
tylko ze zdjęć, obrazów i �lmów. Dlatego 
staramy się zapoznać z jego dziełem 
właśnie najmłodszych mieszkańców 
gminy. Dziękujemy, że tak pięknie 
odpowiadacie na naszą inicjatywę.

LISTOPAD
W tym roku listopad był prawdziwym maratonem 
imprezowym. Trudno nam wskazać wśród nich jedną. 
Dlatego nie będzie zdjęcia ilustrującego. Zaczęło się od 
niezwykłego Poetic Tour, które było połączeniem muzyki, 
poezji i tańca. Potem patriotyczne 11 listopada przygoto-
wane przy pomocy ZSP w Orzynach. 13 listopada Dyktan-
do niepodległościowe, w którym uczestnicy łamali pióra o 
najtrudniejsze wyrazy ze słownika, a  dzień wcześniej 
spotkanie z twórcami �lmu o Polakach w Kazachstanie. 16 
zagrał u  nas Fabrizio Walker i  zrobiło nam się ciepło i 
południowoamerykańsko. 24 przyszliście do nas z karmą 
dla bezdomniaków. To było niesamowite, bo wspólnie z 
Wolontariuszami z przytuliska zebraliśmy ponad 2600 kg 
jedzenia dla zwierząt. A  na zakończenie, 29 listopada 
jeszcze Andrzejkowe Party dla najmłodszych, na którym 
przy asyście animatorów i iluzjonisty bawiło się ponad 70 
dzieci. To był szalony miesiąc.

GRUDZIEŃ
Grudzień, to miesiąc wigilii. Gminnej i pracowni-

ków gminy. Składając ten numer właśnie się do 
nich przygotowujemy. Więc jest jeszcze co robić. 

Ale za nami dwa ważne wydarzenia – Mistrzo-
stwa Ortogra�czne, w których poza dziećmi ze 

szkół w gminie, wystartowali również uczniowie 
ze Szczytna. A także premiera „Każdy ja” 

połączona ze zbiórką prezentów dla dzieci z 
Domu Dziecka. Jak zwykle Wasze serca przerosły 

nasze 
oczekiwa-

nia.

MAJ
MOTORstart to już impreza znana w  całym 
województwie, Przyjeżdżają na nią motocykliści 
zarówno ze Szczytna, jak i  Ostródy, Mikołajek, 
czy Olsztyna. W tym roku było ich ponad stu. Był 
pobór krwi i  koncert Pawła Stankiewicza z 
zespołem.

SIERPIEŃ
Koniec wakacji, to również zakończenie 
maratonu półkolonii w Osiedlowej Świetlicy 
Wiejskiej w Dźwierzutach. Przez większość 
wakacyjnej przerwy dzieciaki miały zapewnione 

wspaniałe 
zajęcia i 
wyprawy. 
Dzięki temu 
polubiły 
wakacje 
jeszcze 
bardziej.
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„Szkoła i przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom”
Działania naszej placówki zawsze były i są skierowane na dziecko, które ma odkrywać, rozwijać 
i  pielęgnować swoje uzdolnienia, ma czuć się dobrze i  bezpiecznie. Nasi podopieczni mają 
okazję do poznawania drugiego człowieka i niesienia mu pomocy, wsparcia. Poznają walory 
życia kulturalnego, odkrywają w sobie potrzebę obcowania ze sztuką.
Biorąc to wszystko pod uwagę, w tym roku szkoła 
i  przedszkole podjęły się realizacji różnego typu 
zadań. Przykładem jest kontynuacja projektu – 
„Nowoczesne przedszkolaki w  Orzynach”. Dzię-
ki temu projektowi najmłodsi mają możliwość 
wszechstronnego rozwoju. Uczestniczą w  zaję-
ciach z języka angielskiego, muzyki, teatru, robo-
tyki czy przyrody. Rodzice również biorą udział 
w  warsztatach, spotkaniach tematycznych. Naj-
młodsi  wyjeżdżali na wycieczki do: Teatru Lalek 
w  Olsztynie, Centrum Nauki Kopernik czy Filhar-
monii.   
Również uczniowie ze szkoły przystąpili w  tym 
roku szkolnym do nowych zadań w ramach  pro-
jektu – „Mały inżynier”. Na zajęciach z zakresu ma-
tematyki, programowania, geografii, kształcących 
umiejętności językowe mają możliwość rozwoju 
swoich zainteresowań i  uzdolnień. Do projektu 
przystąpiło  60  wychowanków ZS-P w Orzynach. 
Startem tego przedsięwzięcia był Dzień Nauki 
zorganizowany przez znawców fizyki, chemii. 
Przez cały dzień mali naukowcy odkrywali tajniki 
nauk ścisłych. Zajęcia te pokazały, ze nauka może 
odbywać się przez zabawę, a   atrakcyjny sposób 
przekazu informacji wzmaga ciekawość dzieci 
i młodzieży.
Kształtowanie postaw patriotycznych i  obywa-
telskich to nieodzowny element wychowania. 
Pamiętamy o  tym przez cały rok. Obchodzimy 
ważne święta, kultywujemy nasze tradycje i zwy-
czaje. Przykładem promocji imienia naszego 
Zespołu był udział wychowanków z  klas VI –VIII 
w  gminnych obchodach Święta Niepodległości . 
Również wycieczki i   wyjazdy są okazją do budo-
wania więzi z  naszą Ojczyzną. Odwiedzając waż-

ne miejsca, poznając 
ich historię uczniowie 
stają się świadomymi 
obywatelami Polski. 
Tak działo się wtedy, 
gdy uczniowie najstar-
szych klas , po ciężkim 
roku pracy, wyjechali 
do Gdańska. Byli go-
śćmi Europejskiego 
Centrum Solidarności 
i  Stoczni Gdańskiej. 
Nie ma chyba lepszych 
miejsc,  na budowanie 
świadomości młodych 
Polaków.
Bardzo ważnym zada-
niem szkoły jest prze-
ciwdziałanie niepożą-
danym zachowaniom   
wśród wychowanków. 
W związku z tym orga-
nizowane są działania 
z  zakresu profilaktyki. 
Są to: lekcje z  wycho-
wawcami, programy 
profilaktyczne, zajęcia 
z  pedagogiem szkol-
nym, warsztaty dla ro-
dziców.
Wychowywać dzie-
ci możemy na różne 
sposoby. Przykładem 
kształcenia właściwego postępowania, rozwijania 
pozytywnych cech w młodym człowieku jest jego 

udział w  akcjach cha-
rytatywnych. Jak zwy-
kle bierzemy udział w: 
zbiórce na rzecz Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, Ogólnopolskiej 
Zbiórce Żywności,  Gó-
rze Grosza, zbiórce kar-
my dla czworonogów 
z naszej gminy.
Ważną rolę w  edukacji 
dzieci odgrywają tak-
że spotkania z  przed-
stawicielami Komen-
dy Powiatowej Policji 
w  Szczytnie. To oni roz-
mawiali z  uczniami 
o bezpieczeństwie w ru-
chu drogowym, o  wła-
ściwym zachowaniu 
się wobec nieznanego 
zwierzęcia oraz postę-
powaniu w chwili znale-
zienia przedmiotów nie-
znanego pochodzenia. 
Dziękujemy za wsparcie 
nas w wychowaniu mło-
dzieży i  podniesieniu 
poziomu ich wiedzy.   
Nie tylko nauką żyje 

nasza placówka. Nasi uczniowie kochają zmaga-
nia sportowe. W  tym roku brali udział w  zawo-
dach w  różnych dyscyplinach na terenie gminy 
i  powiatu. Warto wspomnieć zdobycie I  miejsca 
w Mistrzostwach Powiatu Szczycieńskiego w Trój-
boju i  Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt 
i  Chłopców,  Mistrzostwach Powiatu Szczycień-
skiego w „2” Siatkarskich Dziewcząt i  Chłopców, 
Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego Dziewcząt 
i  Chłopców o  Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty. 
Wszyscy uczniowie i  nauczyciel wf zasłużyli na 
brawa, ponieważ kolejny raz zostali wyróżnieni 
za swoją pracę. W tym roku nasza szkoła bowiem 
zajęła I miejsce w kategorii szkół do 150. uczniów 
na najbardziej usportowioną szkołę w  powiecie 
szczycieńskim. Brawo My  !!!  Dziękujemy wycho-
wankom za  wysiłek i ich rodzicom za wielokrotną 
pomoc w organizacji dowozu zawodników na za-
wody sportowe.
I tak dobiega koniec roku kalendarzowego w Ze-
spole Szkolno – Przedszkolnym im. Ziemi Mazur-
skiej w  Orzynach. Z  okazji nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia i  Nowego Roku  życzymy 
wszystkim uczniom, ich  rodzicom, naszym przy-
jaciołom po prostu szczęścia!!!.  Pamiętajmy, że : 
„Szczęście to  jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli 
się ją dzieli”.

Dyrektor, Uczniowie, Rada Rodziców,  
Nauczyciele i Pracownicy ZSP Orzyny

Opracowanie: Lucjana Marszałek-Piórkowska

nasze szkoły
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Rok 2019 w Szkole Podstawowej w Kałęczynie
W naszej szkole uczniowie rozwijają swoje pasje, 
odnoszą sukcesy artystyczne, sportowe i naukowe 
na szczeblach gminy, powiatu, a  nawet kraju. Są 
ambitni, zależy im na ocenach i osiągnięciach, a w 
działaniach  wspierają ich nauczyciele i   rodzice. 
Osiągają więc dobre wyniki w  nauce. Wiedzą, że 
pilność zawsze popłaca, dlatego wielu z  nich na 
zakończenie roku szkolnego uzyskuje świadec-
two z  tzw. „czerwonym paskiem” i  jest nagradza-
na. Uczennice, Lena Zawitowska i Julia Kasperska, 
otrzymały nagrodę Wójta Gminy Dźwierzuty. Lena 
- prymus szkoły- dostała też nagrodę ufundowaną 
przez STOWARZYSZENIE KONIK NA BIEGUNACH.

Dbamy o  to, by nasi uczniowie mogli pielęgno-
wać swoje pasje, dlatego oferta zajęć pozalek-
cyjnych jest na bieżąco dostosowywana do ich 
potrzeb. Mogą oni rozwijać zainteresowania 
poprzez uczestnictwo w  kołach - teatralnym, ar-
tystycznych, szachowym, czytelniczym i  przed-

miotowych. Poprzez 
organizację uroczy-
stości takich jak Dzień 
Babci i  Dziadka, Dzień 
Mamy i  Taty, Święto 
Pieczonego Ziemnia-
ka, Święto Niepodle-
głości, Gwiazdki Czas 
– pieczenie pierników 
i  wykonywanie ozdób 
świątecznych, wspólne 
kolędowanie, podtrzy-
mujemy różnorodne 
tradycje i  obrzędy. 
Realizujemy też liczne 
programy, kampanie 
i  akcje profilaktyczne 
mające na celu zadania 
związane z  zapewnie-
niem bezpieczeństwa 
uczniom  w  szkole 
i  promocję zdrowego 
stylu życia.
Bierzemy udział w róż-
nych projektach, np. 
ogólnopolskim projek-
cie „Czytam codzien-
nie z  Gangiem Sło-
dziaków” i konkursach, 
w  których odnosimy 
sukcesy. W  Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym „Kocham Cię Polsko”, zorganizowanym przez 
Fundację „Honor Pomagania Dzieciom” zajęliśmy  
II miejsce  i  otrzymaliśmy dofinansowanie wy-
jazdu do Kawęczynka na Roztoczu. W  Konkursie 

Plastycznym zorganizowany 
przez KRUS uczennice klasy 
V  zajęły  I  i II miejsce w  re-
gionie,  a  w  Ogólnopolskim 
Konkursie „Kreatywni na 101” 
– uczniowie klasy II i  III  zna-
leźli się w  10 laureatów. Nasi 
uczniowie odnoszą również 
sukcesy w  gminnych kon-
kursach. W  Konkursie Wie-
dzy Pożarniczej zajęliśmy III 
miejsce, a  w Konkursie Pio-
senki Patriotycznej I  miejsca 
w  kategoriach I-III , IV- VI, 
VII –VIII. W  mijającym roku 
zorganizowaliśmy też różne 
wewnątrzszkolne konkursy 
plastyczne, muzyczne, orto-
graficzne, czytelnicze, recyta-
torskie i przedmiotowe, liczne  
wyjazdy do kina, na basen, na 
przedstawienia teatralne oraz 
ciekawe wycieczki. W  tym 
roku byliśmy w  Warszawie, 
w  Krakowie , w  Zakopanem, 
w Olsztynie , a uczniowie kla-
sy II i  III wyjechali na „Zieloną 
szkołę” do Kawęczynka na 
Roztoczu. W  trakcie siedmio-
dniowego pobytu w  gminie 
Szczebrzeszyn dzieci zwie-
dzały Roztoczański Park Na-
rodowy oraz Zamość. Uczest-
niczyły w  warsztatach „Od 
ziarenka do bochenka” i miały 
wiele ciekawych atrakcji. Wy-
jazd bardzo się podobał całej 

grupie. W ramach doradztwa zawodowego zwie-
dzaliśmy Zakład MASPEX w  Olsztynku oraz Port 
Lotniczy Olsztyn – Mazury. Działamy w  wolonta-
riacie i prowadzimy akcje charytatywne.  Braliśmy 
udział w akcji” Góra Grosza”, WOŚP,” „Daj pluszaka 
dla dzieciaka, „Nakarm Zwierzaka Bezdomniaka.”. 
Zbieraliśmy pieniądze dla niepełnosprawnych 
dzieci. Zorganizowaliśmy też słodki turniej teni-
sowy, a  słodycze przekazaliśmy Stowarzyszeniu 
ARKA w Olsztynie. Stawiamy na upowszechnianie 
czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelni-
czych wśród dzieci i młodzieży. Włączyliśmy się do 
Ogólnopolskiej Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. 
Wzbogacamy bazę szkoły – w tym roku zakupili-
śmy laptopy do każdej klasy.
Nasza szkoła jest wyjątkowa, wszyscy się tu znamy 
i dbamy o siebie jak w rodzinie.

Opracowała Hanna Deptuła

nasze szkoły

Koncer� kolęd

GMINNY OŚRODEK KULTURY
6 st�cznia, godz. 13.30

WSTĘP WOLNY Zapraszamy!!!
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Szkoła w Rumach aktywnie spędził rok
Pełni energii i  optymizmu  3 września uczniowie 
Szkoły Podstawowej w  Rumach rozpoczęli nowy 
2018/2019 rok szkolny.
18 września realizowali program edukacyjny 
„Kino na temat”, w  ramach którego uczestniczyli 
w  warsztatach i  obejrzeli film pt. „Dywizjon 303. 
Historia prawdziwa”.
Jak co roku brali udział w  ogólnopolskiej akcji 
Sprzątanie Świata,  łącząc ją ze Świętem Pieczone-
go Ziemniaka.

W październiku odbyła się Uroczystość Ślubowa-
nia i  Pasowania pierwszoklasistów na Uczniów 
Szkoły Podstawowej w Rumach.
Październik, to miesiąc, w  którym corocznie ob-
chodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. Samo-
rząd Uczniowski wraz z  opiekunem przygotował 
niespodziankę dla nauczycieli i  pracowników 
szkoły. W  tym roku uczniowie klas 4-7 przygo-
towali przedstawienie, podczas którego zapre-
zentowali kilka humorystycznych scenek  z  życia 
szkolnego. 
W ramach obchodów Dnia Papieskiego 15 X 2018 
roku w  naszej szkole odbył się apel poświęcony 
św. Janowi Pawłowi II, a następnego dnia uczenni-
ce naszej szkoły: Martyna Płoska z kl. VIII, Martyna 
Ciemerych z  kl. IV i Wiktoria Gołębiewska z  kl. IV 
wzięły udział w  Gminnym Konkursie Recytator-
skim o św. Janie Pawle II, który odbył się w GOK-
-u w Dźwierzutach. Uczennice za wzięcie udziału 
w Konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy.
W piątek, 19 października 2018 roku, chętni 
uczniowie klas 4-7 wzięli udział w  rajdzie rowe-
rowym. Pokonali trasę Rumy – Łupowo- Sąpłaty 
– Rumy. W  trakcie podziwiali piękno jesiennych,  
mazurskich krajobrazów, a zwieńczeniem wypadu 
było ognisko nad jeziorem.

6 listopada 2018 roku trzy uczennice naszej szko-
ły: Martyna  Ciemerych i  Wiktoria Gołębiewska 

(klasa 4) oraz Weronika Wyrwas (klasa 7) wzięły 
udział w Gminnym Konkursie Piosenki Patriotycz-
nej. Weronika Wyrwas swoim wykonaniem pio-
senki pt.: „Rozkwitały pąki białych róż” zachwyciła 
jury i zdobyła I miejsce w kategorii klas 7 - 8 i gim-
nazjum. Weronika, dodatkowo, reprezentowała 
szkołę podczas gminnych obchodów Święta Od-
zyskania Niepodległości, 12 listopada 2018 roku 
w  Gminnym Ośrodku Kultury, Rekreacji i  Sportu 
w Dźwierzutach.
6 listopada 2018 r. odbyło się spotkanie z żołnie-
rzami 46. Batalionu Saperów wojsk inżynieryjno-
saperskich w  Olsztynie. Spotkanie miało charak-
ter edukacyjny. Celem rozmowy z  uczniami było 
uświadomienie im i uczulenie na zagrożenia jakie 
płyną z  nierozważnego obchodzeniem się z  nie-
wybuchami. Po spotkaniu uczniowie mieli okazję 
obejrzeć rozbrojone ładunki oraz sprzęt jakim na 
co dzień w swojej pracy posługują się saperzy.
W celu zwiększenia świadomości uczniów na 
temat roli zdrowego odżywiania, nasza Szkoła  
włączyła się ,jak co  roku , do ogólnopolskiej akcji 
edukacyjnej „Śniadanie daje moc”, organizowanej 
przez koalicję Partnerstwo dla Zdrowia oraz Insty-
tut Matki i Dziecka.
9 listopada 2018 roku w  szkole obchodziliśmy 
Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. To 
była wyjątkowa uroczystość – 100 lat temu Polska 
stała się wolnym krajem. Po akademii wszyscy 
udali się w  Marszu Niepodległości pod remizę 
strażacką, gdzie przy dźwiękach syreny została 
wciągnięta na maszt flaga Polski.

12 grudnia 2018 roku chętni uczniowie wzięli 
udział w wycieczce do ośrodka rekreacji „Bartboo” 
w Butrynach. Podczas wyjazdu odbyły się warsz-
taty przedświąteczne, które prowadzili przebrani 
za elfy animatorzy. Uczniowie przygotowali kartki 
świąteczne, ozdobili bombki oraz samodzielnie 
przygotowali i dekorowali pierniczki.

Tuż przed Świętami Bożego  Narodzenia w szkole 
wystawiono Jasełka. Tradycyjnie uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w  Gminnym Przeglądzie Kolęd 
i Pastorałek. 
W kwietniu uczeń klasy 6 Paweł Mallek zajął I miej-
sce w  Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, 
co skutkowało udziałem w etapie  wojewódzkim. 
Ponadto uczniowie uczestniczyli w  licznych kon-
kursach przedmiotowych i  okolicznościowych 
oraz zawodach sportowych. Tu szkoła zajęła II 
miejsce w rankingu na „Najbardziej Usportowioną 
Szkołę w Powiecie Szczycieńskim”
Rok szkolny zakończył się uroczystym apelem 
kończącym całoroczny wysiłek edukacyjny.

A.B.

nasze szkoły
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Szkoła Podstawowa w Linowie - nasze działania 
i osiągnięcia w roku 2019
Jak każdego roku  zostały przeprowadzone  liczne po-
gadanki na temat bezpieczeñstwa: W  Internecie, jak 
bezpiecznie korzystać z Internetu oraz o zagrożeniach 
wynikających z  korzystania z  Internetu. Nasi ucznio-
wie brali udział w zorganizowanych warsztatach pro-
filaktycznych pt.  „Profilaktyka zachowań medialnych.”
Nasi uczniowie wzięli udział w  ogólnopolskim kon-
kursie plastycznym organizowanym przez KRUS eli-
minacje regionalne “Bezpiecznie na wsi- Maszyna 
pracuje, a dziecko obserwuje” uczennica klasy II zajęła 
III miejsce.
W  Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy 
Dźwierzuty wielu uczniów zajęło czołowe miejsca, 
przywożą 8 pucharów. W konkursie recytatorskim Jan 
Paweł II-Pamiętamy uczennica klasy VII zajęła II miej-
sce. W turnieju Wiedzy Pożarniczej Eliminacje Gminne 
uczeń klasy VIII zajął III miejsce. W  Gminnym Wielo-
boju Szkół Podstawowych nasza reprezentacja zajęła 
IV miejsce. W konkursie na Najokazalszą Palmę Wiel-
kanocną Klasa VIII zajęła I miejsce, a klasa VII zajęła II 
miejsce. w Powiatowym konkursie na Najpiękniejszą 
Palmę Wielkanocną uczennica klasy VI zajęła II miej-
sce.
Zorganizowaliśmy festyn “Warzywno-owocowy za-
wrót głowy”. Razem z Panią Sołtys zorganizowaliśmy 
uroczystość z  okazji Dnia Babci i  Dziadka, która cie-
szyła się ogromną popularnością wśród seniorów. 
Były ciekawe występy przygotowane przez naszych 
uczniów, wspólne śpiewy i  poczęstunek. Organizo-
waliśmy festyn rodzinny dla społeczności szkolnej 
i  lokalnej. Braliśmy aktywny udział w  akcjach: Góra 
grosza, WOŚP, Dzieñ Ziemi. Przedszkolaki corocznie 
przygotowują Jasełka wystawiane w  szkole przed 
Świętami Bożego Narodzenia. Uczniowie biorą udział 
w projekcie „Mały Inżynier” gdzie uczestniczą w zaję-
ciach rozwijających umiejętności i kompetencje. z Na-
rodowego Programu Czytelnictwa zakupiliśmy ponad 
200 książek do biblioteki szkolnej, żeby rozwijać czy-
telnictwo wśród uczniów. Wzięliśmy udział w ogólno-
polskiej akcji „Szkoła do hymnu” i w dniu 8 listopada 
2019 roku o  godzinie 11.11 odśpiewaliśmy wszyscy  
nasz hymn- Mazurek Dąbrowskiego.
Zorganizowane zostały wycieczki do kina Helios 
w Olsztynie, do Pięknej Góry, gdzie uczniowie aktyw-
nie spędzali czas na sportowych i kulinarnych warsz-
tatach.
Nasi uczniowie chętnie włączyli się w  akcję zbiórki 
karmy dla schroniska zwierząt w Dźwierzutach.

nasze szkoły
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
Działalność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w  Dźwierzutach to szeroki wachlarz podejmo-
wanych działań. Od września w  skład placówki 
wchodzi: oddział przedszkolny i szkoła podstawo-
wa. Mury szkoły w czerwcu opuścił ostatni rocznik  
gimnazjum. Do najważniejszych działań szkoły na-
leży działalność na rzecz dzieci i uczniów. W szkole 
odbywa się II edycja projektu „Nowoczesne przed-
szkolaki”, skierowana do dzieci przedszkola i  od-
działu przedszkolnego, który potrwa do czerw-
ca 2020r. W  ramach projektu dzieci uczestniczą 

w  zajęciach pozalekcyjnych: plastycznych, przy-
rodniczych, teatralno-tanecznych, językowych, 
robotyki z  matematyką. Przedszkole wzbogaciło 
się w  pomoce dydaktyczne, tablice multimedial-
ne, projektory, laptopy. W  ramach projektu dzie-
ci wyjeżdżają na wycieczki edukacyjne. Drugim 
projektem, do którego przystąpiła szkoła od wrze-
śnia 2019 r. jest projekt „Akademia kompetencji 
w Szkole Podstawowej w Dźwierzutach”  pt. „Mały 
Inżynier”, adresowany do uczniów klas I–III. Głów-
nym celem jest rozwój kompetencji kluczowych 
i  umiejętności na rynku pracy uczniów oraz za-
sadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia 
w placówce poprzez rozwój kompetencji kluczo-
wych i właściwych postaw na rynku pracy u 140 
uczniów; objęcie ich wysokiej jakości dodatkowy-
mi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym 
i wakacyjnym; rozwój kompetencji 15 nauczycieli; 
przeszkolenie 10 rodziców/opiekunów w zakresie 
wspierania rozwoju dzieci; doposażenie w sprzęt 
i pomoce dydaktyczne pracowni szkolnych przy-
rodniczej i matematycznej oraz TIK we wszystkich 
szkołach prowadzonych przez Gminę Dźwierzuty.  
W ramach projektu 23 września odbyły się warsz-
taty prowadzone przez studentów.

Dużym wsparciem było zakupienie do biblioteki 
szkolnej prawie 800 pozycji książkowych wska-
zanych przez uczniów. Zakup możliwy był dzięki 
przystąpieniu szkoły do Ogólnopolskiego Pro-
gramu Wspierania Czytelnictwa. Mamy nadzieję, 
że zachęci to uczniów do sięgania po książki i ich 
czytanie.
W szkole działa Szkolny Klub Szachowy, którego 
uczestnicy odnieśli już  sukcesy. 26 października 
2019r w  Olsztynie odbył się IV Turniej Szachowy 

dla dzieci i  Młodzieży z  Okazji Święta Niepodle-
głości o  Puchar Warmińsko-Mazurskiego Kura-
tora Oświaty, dobry występ zaliczyli uczniowie 
naszej szkoły - Michał Brzózka z kl. II a, który zajął 
57 miejsce i Szymon Krawczyk z kl. II a, który zajął 
105 miejsce. Startowało 141 uczniów. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów !

W czasie wakacji przeprowadzono  remont  podło-
gi na  korytarzu  na drugim piętrze, rok wcześniej 
wyremontowano korytarz na I piętrze.

W placówce  rozpoczęły się  
intensywne działania w  celu 
nadania sztandaru Szkole 
Podstawowej im. Bogumiła 
Linki w  Dźwierzutach. Ogło-
szony został konkurs na logo 
sztandaru z  patronem szkoły. 
Zwieńczeniem tych działań 
będzie uroczystość wręczenia 
społeczności szkolnej sztanda-
ru na przełomie maja / czerwca 
2020 r.
Mocną stroną szkoły jest sport. 
Uczniowie brali udział w  licz-
nych zawodach sportowych 
na szczeblu gminnym, po-
wiatowym czy wojewódzkim: 
w  biegach. piłce nożnej, teni-
sie stołowym. Podczas Powia-
towej Gali Sportu  w Szczytnie 
w  listopadzie 2019 r. pięcioro 
uczniów zostało nagrodzo-
nych pucharami i  dyploma-
mi za osiągnięcia sportowe 
a szkoła w rankingu szkół pod-

stawowych powiatu szczycieńskiego zajęła II miej-
sce jako najbardziej usportowiona.
Pamiętamy i czcimy tych, którzy walczyli o wolną 
Polskę. Z  tej okazji odbył się uroczysty apel po-
święcony Żołnierzom Wyklętym. Szkoła z tej okazji 
gościła pana Marka Nadolskiego z biura poszuki-
wań i identyfikacji IPN w Warszawie, który wygłosił 
prelekcję dla uczniów i nauczycieli.

Apel z  okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 
3-go Maja. Odbyła się kolejna edycja  konkursu 
piosenki patriotycznej na szczeblu szkolnym, 

a  także gminnym zorganizowanym przez ZSP 
w  Dźwierzutach przy współudziale Gminnego 
Ośrodka Kultury w Dźwierzutach.
Szkoła intensywnie współpracuje z Gminną Biblio-
teką Publiczną w Dźwierzutach, której celem jest 
zachęcanie uczniów do intensywniejszego czyta-
nia książek.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w  wielu 
konkursach, olimpiadach przedmiotowych na 
szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódz-
kim. Troje uczniów zostało finalistami konkursów 
przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim: 
dwoje z języka angielskiego oraz jeden języka nie-
mieckiego. Konkurs organizowany przez Warmiń-
sko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Uczniowie skorzystali z  wycieczek edukacyjnych, 
krajoznawczych, między innymi do  Centrum Na-
uki Kopernik, zwiedzili Stare Miasto w Warszawie. 
To zaledwie niewielki wycinek i opis  działań po-
dejmowanych w  ZSP w  Dźwierzutach. Wszystkie 
wydarzenia umieszczamy na stronie Facebook 
naszej szkoły, na którą zapraszamy.

nasze szkoły
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Działania GOPS Dźwierzuty w 2019 roku
Misją Ośrodka Pomocy Społecznej jest dążenie 
do poprawy jakości życia mieszkańców i przeciw-
działanie wykluczeniu społecznemu, co przekłada 
się na działania podejmowane w  obszarze życia 
społecznego oraz wprowadzanie rozwiązań, które 
zmierzają do likwidowania problemów mieszkań-
ców i  tworzenia możliwości ich rozwoju. Oprócz 
naszej codziennej pracy polegającej na wyko-
nywaniu zadań ustawowych czyli świadczenie 
pomocy społecznej osobom i  rodzinom, które 
znalazły się w  trudnej sytuacji życiowej, a  nie są 
w stanie pokonać jej wykorzystując własne środ-
ki, możliwości i uprawnienia podejmujemy wiele 
innych aktywności mających na celu wspieranie 
mieszkańców gminy. W naszej pracy bardzo waż-
nym elementem jest integracja wewnątrzzespoło-
wa. To dzięki niej jesteśmy zmotywowani i chętni 
do dalszego działania.
1. W okresie od lutego do czerwca 2019 r.  w ra-

mach Programu Operacyjnego Pomoc Żyw-
nościowa FEAD 2014 - 2020 wydawaliśmy 
żywność dla osób najbardziej potrzebują-
cych. Wydano ponad 45 ton żywności. Z  tej 
formy pomocy skorzystało prawie 900 osób 
z terenu Gminy Dźwierzuty

2. Do 31 lipca 2019 r. realizowaliśmy projekt  „Mój 
cel - lepsza przyszłość w Gminie Dźwierzuty”,  
którego ideą przewodnią było zwiększenie 
aktywności społecznej i  za-
wodowej osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 
poprzez objęcie usługami 
aktywnej integracji, w  tym 
instrumentami aktywizacji 
społecznej i  edukacyjnej, 
prowadzącymi do podjęcia 
zatrudnienia. W  projekcie 
wzięły udział 23 osoby z te-
renu Gminy Dźwierzuty.

3. W miesiącu czerwcu po-
głębialiśmy swoją wiedzę 
i umiejętności podczas szko-
lenia w Targowskim Dworze.

4. Z wielkim zaangażowaniem 
działaliśmy przy organizacji 
Dożynek Powiatowych 2019 
r.

5. Dzień 21 listopada jest 
Dniem Pracownika Socjal-
nego czyli świętem wszyst-
kich pracowników pomo-
cy społecznej. Z  tej okazji 
w dniu 15 listopada uczestni-
czyliśmy w balu zorganizowanym pod patro-
natem Starosty Szczycieńskiego.

6. Nie tylko los ludzi zamieszkujących naszą 
gminę leży nam na sercu, ale również tych 
czworonożnych mieszkanców szczególnie 
potrzebujących naszego wsparcia. Zaanga-
żowaliśmy się  w zbiórkę karmy podczas akcji 
zorganizowanej przez GOK w  Dźwierzutach 
pn. NAKARM ZWIERZAKA BEZDOMNIAKA. 
Przekazaliśmy na licytację słodki koszyczek 
różności i  dodatkowo do zwierzaków bez-
domniaków powędrowało 80 kg karmy.

7. Jesteśmy współorganizatorem projektu „Bez-
płatne szkolenie komputerowe dla seniorów 
w  województwie warmińsko – mazurskim” 
zamieszkujących na terenie naszej Gminy.

8. W ramach funkcjonowania Zespołu Interdy-
scyplinarnego podejmujemy działania mają-
ce na celu przeciwdziałanie przemocy w  ro-
dzinie.

9. Mamy również swój udział w kwalifikowaniu 
12 rodzin do otrzymania pomocy w  ramach 
SZLACHETNEJ PACZKI.  5 grudnia będziemy 

pomagać w  pakowaniu arytkułów spożyw-
czych i środków czystości.

10. Przygotowujemy się do udziału w  kolejnym 
projekcie edycja 2020 RPWM Ułatwienie do-
stępu do przystepnych cenowo, trwałych oraz 
wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowot-
nej i usług socjalnych świadczonych w intere-
sie ogólnym „Jesteśmy razem – możemy wię-
cej”.  

Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Dźwierzutach:
1. Szkolenie pn. „Wpływ najnowszych zmian le-

gislacyjnych, regulacji prawnych i  bieżących 
praktyk na działania profilaktyczne, terapeu-
tyczne oraz interwencyjne” dla 4 członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciw-
działania Przemocy w  Gminie Dźwierzuty (w 
tym członków Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych).

2. Szkolenie pn. „Funkcjonowanie i  zakres prac 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Zespołu Interdyscyplinarnego” 
dla Przewodniczącej Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinar-
nego ds. Przeciwdziałania  Przemocy (w tym 
członka GKRPA), które odbyło sie w Jastrzębiej 

Górze  w dniach  12-15.05.2019 r.
3. Szkolenie dla wszystkich  członków GKRPA i ZI  

pn. „Skuteczna realizacja procedury Niebie-
skiej Karty oraz praca nad gminnym progra-
mem profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych”, które odbyło się w dniach  20-
21.06.2019 r.

4. Sfinansowano szkolenie dla pedagoga szkol-
nego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w  Dźwierzutach do prowadzenia  rekomen-
dowanego programu profilaktycznego „Przy-
jaciele Zippiego”

5. Program szkoleniowy propagujący zagadnie-
nia bezpieczeństwa w  ruchu drogowym dla 
50 mieszkańców Gminy Dźwierzuty pn. „BEZ-
PIECZNIE – CHCE SIĘ ŻYĆ” oraz z zakresu profi-
laktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania 
narkomanii w Szczytnie.

6. Sfinansowano działania profilaktyczne odby-
wających się w ramach działalności świetlicy 
osiedlowej w  Dźwierzutach pn. Wiosenna 
profilaktyka (tj. cykl 15 spotkań + impreza 
podsumowująca „Osiedle rozkęca wakacje”).

7. Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla 
uczniów i  nauczycieli Szkoły Podstawowej 
w Linowie.

8. Sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla 
dzieci, nauczycieli i rodziców Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Orzynach.

9. Sfinansowano multimedialne materiały profi-
laktyczne „Uzależnienia, Zagrożenia i Choroby 
XXI wieku” dla nauczycieli i  wychowawców 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Dźwierzu-
tach.

10. Sfinansowano zakup pomocy profilaktycz-
nych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Ka-
łęczynie.

11. Sfinansowano dla uczniów Zespołu Szkolno 
– Przdszkolnego w Dźwierzutach zakup mate-
riałów profilaktycznych do konkursu „Jak pro-
mować zdrowy styl życia bez nałogów” oraz 
zakup upominków za udział w konkursie pla-
stycznym i  sportowym w ramach obchodów 
Święta Szkoły, podczas którego odbyło się 
podsumowanie działalności profilaktycznej.

12. Dofinansowano działania profilaktyczne w ra-
mach programu zajęć sportowych z elemen-
tami profilaktyki w Gminie Dźwierzuty na lata 
2018 – 2019 w  formie zakupu sprzętu spor-
towego niezbędnego do przeprowadzenia 
zajęć.

13. Prowadzone są zajęcia profi-
laktyczne z elementami socjote-
rapii, które odbywają się w Świe-
tlicy Wiejskiej w  Grodziskach, 
Świetlicy Wiejskiej w Jeleniowie 
i  Świetlicy Wiejskiej w  Miętkich 
po 2 godziny tygodniowo.
14. Zakupiono materiały pa-
piernicze, szkolne i  edukacyjne 
do wykorzystania podczas zajęć 
profilaktycznych z  elementami 
socjoterapii.
15. Finansowanie działalności 
Punktu Informacyjno – Konsul-
tacyjnego:
• porady terapeutyczne raz 
w tygodniu po 2 godziny
• porady prawne raz w  tygo-
dniu po 2 godziny
1.  Finansowanie działalności 
grupy wsparcia dla osób uzależ-
nionych.
2. Sfinansowanie „Dnia profi-
laktyki” w  Szkole Podstawowej 

w Rumach.
3. Sfinansowanie „Dnia profilaktyki” w  Szkole 

Podstawowej w Linowie.
4. Sfinansowanie wycieczki dla  uczestników 

zajęć profilaktycznych z elementami socjote-
rapii w roku 2019 w ramach Programu Kultu-
ralno – Profilaktycznego.

5. Sfinansowanie warsztatów profilaktycznych 
dla uczniów Zespołu Szkolno - Przedszkolne-
go w Dźwierzutach

6. Sfinansowanie działań profilaktycznych 
w Świetlicy Osiedlowej w Dźwierzutach w for-
mie realizacji programu rekomendowanego 
„Fantastyczne możliwości”

7. Sfinansowano materiały dla dzieci do prowa-
dzenia rekomendowanego programu profi-
laktycznego „Przyjaciele Zippiego”

Oprac. Danuta Skonieczna

Zgrany zespół, to połowa sukcesu w pracy. Dla-
tego pracownicy GOPS duży nacisk kłada na in-
tegrację wewnątrzzespołową

fot. Archiwum prywatne
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Dźwierzuty. Kolejna premiera INANIS za nami

Każdy ja, czyli opowieść o ludzkiej psychice
Na terapii psychologicznej spotyka się dziewięcio-
ro uczestników. Kiedy na umówioną godzinę nie 
dociera terapeuta, postanawiają sami przepro-
wadzić spotkanie. Ich rozmowom przygląda się 
mrukliwy pielęgniarz. Czy uda się im nie skoczyć 
sobie do oczu? Czy mają szansę lepiej się zrozu-
mieć? I wreszcie, kto jest kim i kto tak naprawdę 
potrzebuje terapii? Ci, którzy 6 grudnia wybrali się 
do GOK na premierę spektaklu przygotowanego 
przez grupę INANIS, już to wiedzą.
W działającej przy GOK grupie występują aktorzy-
-amatorzy z  terenu powiatu szczycieńskiego. Są 
dźwierzuccy radni – Arkadiusz Nosek i Sebastian 
Orłowski. Są na co dzień związane zawodo-
wo z GOK Ewa Dolińska-Baczewska i Beata 
Lipska. Jest licealistka Ola Sztymelska. Są 
również mieszkańcy Szczytna i  okalającej 
je gminy. Wśród nich psycholog, leśnik, 
weterynarz, czy logopeda. Raz w tygodniu, 
w czwartkowy wieczór, wchodzą na scenę, 
by stać się choć przez chwilę kimś zupełnie 
innym.
W zeszłym roku, jeszcze w mniejszym skła-
dzie, mogliśmy oglądać ich w przedstawie-
niu „Klaun”. Była to osadzona w  początku 
XXw. historia dramatu, jaki rozegrał się 
wśród ludzi cyrku. Tym razem INANIS za-
prasił nas w czasy współczesne.

Przy okazji premiery, która przypada w  Mikołaj-
ki, GOK postanowił zrobić prezent dzieciakom 
z Domu Dziecka w Pasymiu. - Biletem wstępu na 
przedstawienie była maskotka, gra, albo słody-
cze – mówi dyrektor GOK, Ewa Dolińska-Baczew-
ska. - To, co zebraliśmy od osób wchodzących na 
premierę, a  była to prawdziwa góra cudownych 
prezentów, trafiła jeszcze tego samego dnia do 
dzieciaków i  mamy nadzieję, sprawiła im choć 
odrobinę radości.

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

JESIENNY POETIC TOUR ROZPOCZĄŁ SIĘ W DŹWIERZUTACH
Spotkania nigdy nie są przypadkowe. Zawsze może 
wyniknąć z nich jakieś nieprzewidywane dobro. Ta-
kie właśnie skutki miało letnie spotkanie dyrektor 
GOK z Elżbietą i Andrzejem Mierzyńskimi – olsztyń-
skimi muzykami. Na spotkaniu narodził się pomysł 
zorganizowania wielogatunkowego wydarzenia 
łączącego muzykę, poezję i  taniec. Do współtwo-

rzenia wydarzenia zaproszono dźwierzucką po-
etkę Monikę Zalewską i  Mrągowską Scenę Tańca 
Współczesnego. Z ich współpracy powstało piękne 
i wzruszające widowisko, które licznie zgromadzona 
widownia mogła obejrzeć w  niedzielę, 3 listopada 
w  GOK. Były listy do zmarłego brata, były elektro-
niczne wariacje do „Jesieni” Vivaldiego, był niezwy-

kły taniec bez muzyki w  wykonaniu mrągowskich 
tancerek. Po koncercie w  Dźwierzutach, Elżbieta 
i Andrzej Mierzyńscy wystąpili jeszcze w Olsztynie, 
Lidzbarku i Mrągowie, gdzie zagrali pozostałe części 
dzieła włoskiego mistrza skrzypiec. Miło być jedna 
z pór roku w takim towarzystwie.

(rd)

CALYPSO  
NA MAZURACH
Fabrizio Walker, to urodzony w  Kostaryce tek-
ściarz, instrumentalista i  piosenkarz. W  czasie 
pierwszej trasy koncertowej w  Europie bardzo 
chciał odwiedzić najpiękniejsze miejsca w  Pol-
sce i wystąpić w nich. Grał w Gdańsku, Krakowie, 
Bydgoszczy i Elblągu. Ostatnim miejscem, które 
odwiedził były Dźwierzuty. Niezwykły koncert 
pełen gorących latynoskich rytmów odbył się 
w GOK 16 listopada. Pełen energii muzyk zapre-
zentował swoje autorskie piosenki oparte na ryt-
mach calypso i bolero. Była to niezwykła podróż 
w świat nieczęsto  słyszanej w tej części świata 
muzyki. Co warte podkreślenia Fabrizio przygo-
tował się do wizyty w Dźwierzutach i nauczył się 
nawet trudnej nazwy naszej miejscowości. Wyje-
chał od nas uśmiechnięty i obdarowany figurką 
Dźwierzuckiej Baby.

(rd)

Fot. Radosław Dąbrowski

Fot. Piotr Dzięgo

Cicha noc, święta noc.
Pokój niesie ludziom wszem...

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia pragnę życzyć Wam
wszelkiej pomyślności i dobra.
Obyśmy wszyscy w zdrowiu
i pełni sił wkroczyli w Nowy Rok
i sprawili, by był pełen
sukcesów i radości.

Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty wraz z Pracownikami

W żłobie leży, któż pobieży?
Kolędować Małemu Jezusowi Chrystusowi,
dziś nam narodzonemu...

Szanowni Państwo,

okres Świąt Bożego Narodzenia to czas,
w którym częściej zastanawiamy się nad istotą 
naszego życia. Szukamy bliskości z rodziną
i przyjaciółmi. Składamy sobie życzenia.
Niech ten czas będzie dla każdego z nas zalążkiem 
do stawania się coraz lepszym człowiekiem.
Dobrych, spokojnych i pełnych ciepła Świąt życzę!

Arkadiusz Aleksander Nosek
Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi

Wśród nocnej ciszy,
głos się rozchodzi.
Wstańcie pasterze!
Bóg się wam rodzi!

Niech w te nadchodzące Święta,
w sercu każdego z nas rozlegnie się
ten głos mówiący o rodzeniu się Boga.
Nie bądźmy na niego głusi i obojętni.
Pozwólmy Jezusowi
zamieszkać w nich nie tylko
w te kilka dni roku,
ale już na zawsze.

Ewa Dolińska-Baczewska
Redaktor naczelna NGD


