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Szanowni Państwo,
Mieszkańcy i Goście!

Jest mi niezmiernie miło oddać w Państwa ręce najnowszy, już 22, numer naszego biuletynu 
gminnego. Możecie przeczytać w nim m.in. o oddaniu do użytku dwóch potężnych jak na nas 
inwestycji: ścieżki rowerowej Szczytno-Biskupiec, której najdłuższy obecnie odcinek biegnie 
przez naszą gminę, czy stacji uzdatniania wody w  Laurentowie, dzięki której prawie tysiąc 
naszych mieszkańców jest zaopatrzonych w wodę najwyższych parametrów. Działo się więc 
inwestycyjnie. Działo się również na niwie społecznej. Po raz kolejny nasi mieszkańcy udo-
wodnili w czasie akcji „Razem dla Filipka”, jak wielkie i hojne mają serca. Stajemy się również 
coraz mocniejszym centrum kultury, o czym świadczą chociażby premiera Teatru Jaracza na 
scenie naszego GOK, czy sympozjum poświęcona gwarze mazurskiej, na którym wystąpili 
naukowcy z Instytutu Języka Polskiego. Cieszę się niezmiernie z tego, co za nami i z nadzieją 
patrzę w przyszłość. Już niebawem rusza budowa drogi w Rumach.

Miłej lektury!
Marianna Bogusława Szydlik
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Laurentowo. Prawie 1000 osób z lepszą wodą

Uroczyste otwarcie nowej hydroforni w Laurentowie
Przecięcie wstęgi, przemówienia oraz zwiedzanie 
– tak wyglądało oficjalne otwarcie stacji uzdat-
niania wody w Laurentowie., które miało miejsce 
w ostatni dzień września
Na uroczystość przybyli m.in. Wojciech Stanny 
– Kierownik Biura Projektów w  Departamencie 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i  Rolnictwa Urzędu 
Marszałkowskiego w Olsztynie, Tomasz Liwartow-
ski - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Szczytnie, Iwona Wróblewska – kierownik Sekcji 
Higieny Komunalnej w Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w  Szczytnie, Radni Rady 
Gminy Dźwierzuty na czele z  Przewodniczącym 
Arkadiuszem Noskiem, Katarzyna Szynkiewicz 
- Sołtys Sołectwa Łupowo, Stanisław Jońca– in-
spektor nadzoru II etapu inwestycji w branży sani-
tarnej,  Kazimierz Skonieczny – Prezes Zakładu Go-
spodarki Komunalnej w  Dźwierzutach, Pani Lidia 
Gromek – dyrektor biura projektów, Pani Cecylia 
Dzielińska – projektant sanitarny oraz Pracownicy 
Urzędu Gminy zaangażowani w realizację zadania.
Wójt Gminy Marianna Bogusława Szydlik powi-
tała wszystkich gości. Szczególne słowa uznania 
i  podziękowania skierowała w  stronę właściciela 
firmy HYDROMIX ze Szczytna Sebastiana Pliszki, 
który był wykonawcą inwestycji. Firma wykazała 
się bardzo dużym zaangażowaniem w  realizacji 
całego zadania, a wysoką jakość wykonanych prac 
mogliśmy obejrzeć w trakcie otwarcia stacji. Także 
odbiór techniczny inwestycji wodno-kanalizacyj-
nej w Śledziach odbył się bez żadnych zastrzeżeń.
Zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Lau-
rentowie to najważniejsza część zadania pn. „Bu-
dowa sieci wodociągowej i  sieci kanalizacji sa-
nitarnej w  miejscowości Śledzie – etap I  i II oraz 
przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Laurento-
wie”, w  ramach którego jak sama nazwa zadania 
wskazuje Gmina Dźwierzuty wykonała także sieć 

wodociągową i  kanalizacyjną do miejscowości 
Śledzie. Łącznie wybudowano prawie półtora kilo-
metra sieci kanalizacji sanitarnej (tłocznej i grawi-
tacyjnej) z przyłączami, a także niezbędne do ob-
sługi tej sieci cztery przepompownie kompaktowe 
z  pompą wirowo-wyporową, trzy studnie napo-
wietrzająco-odpowietrzające oraz jedną studnię 
odwadniającą.
Jeśli chodzi o  sieć wodociągową, to ma ona dłu-
gość ponad jednego kilometra, w  tym przyłącza 
o  łącznej długości 277 m, a  także na wodociągu 
zamontowano 8 sztuk hydrantów przeciwpożaro-
wych nadziemnych.

W ramach przebudowy stacji uzdatniania wody 
– zainstalowano nowoczesne urządzenia techno-
logiczne, przebudowano całą instalację technolo-
giczną, wykonano sterowanie procesem uzdatnia-
nia i podaży wody oraz płukaniem filtrów w trybie 
automatycznym pod nadzorem sterownika PLC, 
wybudowano dwa zbiorniki retencyjne o  łącznej 
pojemności 150 m³, zainstalowano nowoczesne 
obudowy studni głębinowych, wybudowano sieć 
wodociągową zewnętrzną zasilającą zbiorniki re-
tencyjne, przebudowano linię elektryczną zasilają-
cą obiekt i urządzenie technologiczne.
W ramach inwestycji przebudowano także system 
oświetlenia zewnętrznego oraz wymieniono siat-
kę ogrodzeniową na nową. Sam budynek zyskał 
docieplenie stropodachu i  ścian zewnętrznych, 
nowe pokrycie dachu, okna, a  także nowe drzwi 
zewnętrzne i  wewnętrzne. Wnętrze pomieszczeń 
socjalnych zostało przebudowane i urządzone na 
nowo. W całym obiekcie przebudowano wszystkie 
instalacje, pomalowano ściany, sufity i wymienio-
no posadzki.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 3 086 421,07 zł, 
z  czego część kosztów kwalifikowanych Gmina 

Dźwierzuty pokryła z  dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej, pozyskanego w  ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 dla działania „Podstawowe usługi i od-
nowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z  tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów 
małej infrastruktury, w tym inwestycji w   energie 
odnawialną i  w oszczędzanie energii”, operacja 
typu „Gospodarka wodno-ściekowa”.  Kwota dofi-
nansowania to 1 940 959,17 zł.

Na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Lau-
rentowie mieszkańcy miejscowości Rumy, Sąpłaty, 
Julianowo, Rusek Mały, Gisiel, Szczepankowo, Au-
gustowo, Dąb i Łupowo czekali od lat. Zła jakość 
wody to już przeszłość. Dzisiejsze wyniki badania 
pokazują, że woda nadaje się do picia bezpośred-
nio z kranu. Łącznie z obydwu inwestycji korzystać 
będzie około 970 osób.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Fot. Archiwum UG

Wśród przybyłych na uroczyste 
otwarcie stacji byli przedstawiciele 
SANEPID i Urzędu Marszałkowskiego
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Dźwierzuty. Ścieżka rowerowa po nieczynnym torze kolejowym oddana do użytku

Wstęga, pamiątkowe medale 
i charytatywny piknik
W sobotę, 25 września, w  Dźwierzutach dokona-
no historycznego przecięcia wstęgi, a tym samym 
otwarcia ścieżki rowerowej pn. „Rowerem po kolei” 
etap II, prowadzącej ze Szczytna po byłej linii kole-
jowej, do granicy gmin Dźwierzuty i Biskupiec. Za-
danie otrzymało wsparcie z Programu Współpracy 
Transgranicznej EIS Polska – Rosja 2014-2020 w ra-
mach projektu pn. „Rozwój turystyki transgranicz-
nej w  Powiecie Szczycieńskim i  Gminie Miejskiej 
Swietłogorsk (Budowa ścieżki rowerowej na ob-
szarze nieczynnej linii kolejowej Szczytno – Bisku-
piec, na terenie Gminy Dźwierzuty)”.

Celem projektu jest promocja dziedzictwa przy-
rodniczego i  historycznego powiatu szczycień-
skiego i  gminy miejskiej Swietłogorsk. Cel szcze-
gółowy realizowany jest poprzez doskonalenie 
partnerstwa transgranicznego - rozwój nowych 
wspólnych strategicznych narzędzi rozwoju tury-
styki, realizację wspólnych działań w tym zakresie.

Partnerstwo ponad granicami
W ramach projektu, we współpracy powiatu szczy-
cieńskiego i  gminy Dźwierzuty wybudowana zo-
stała ścieżka rowerowa na obszarze nieczynnej linii 
kolejowej Szczytno –Biskupiec na terenie Gminy 
Dźwierzuty o długości 22,72 km pokryta warstwą 
bitumiczną o  szerokości 2 m  wraz obustronnymi 
poboczami, wyremontowanych zostało 10 wia-
duktów oraz powstały 2 miejsca obsługi rowerzy-
stów w miejscowości Dźwierzuty i Popowa Wola. 
Partner z Rosji przebudowuje i modernizuje parku 
w Swietłogorsku. W parku „Listennichny” zostanie 
zainstalowana Scena Letniej Sztuki Centralnej. 

Nowoczesny obiekt zostanie wyposażony w  sys-
tem nagłaśniający, punkty wi-fi i system nadzoru 
wideo. Dodatkowo Gmina Miejska Swietłogorsk 
zakupi instrumenty muzyczne, kostiumy dla arty-
stów i dla dziecięcego zespołu tanecznego.

Zaangażowani w pomoc
Otwarciu ścieżki towarzyszył Piknik Rodzinny na 
Sportowo, w  którego organizację aktywnie włą-
czyły się: Gminny Ośrodek Kultury w  Dźwierzu-
tach, pracownicy Urzędu Gminy w Dźwierzutach, 
Środowiskowy Dom Samopomocy w  Dźwierzu-
tach, strażacy ochotnicy z  Dźwierzut, Nadleśnic-
two Korpele, dźwierzucki Zakład Gospodarki 
Komunalnej, sołtys i rada sołecka wsi Dźwierzuty. 
- Dziękujemy za pomoc i  ogromne zaangażowa-
nie. Serdecznie podziękowania kierujemy także 
w stronę Pań, które prowadziły animacje dla naj-
młodszych uczestników pikniku - mówi wójt Ma-
rianna Szydlik.
W trakcie imprezy prowadzona była także zbiórka 
dla chorego Aleksandra Jabłonowskiego z  Wiel-
barka.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Wartość zadania realizowanego przez powiat 
szczycieński: 6 848 713,33 zł
Środki własne powiatu szczycieńskiego: 1 324 
185,43 zł
Dotacja z gminy Dźwierzuty: 3 079 075,21 zł
Dotacja z  Programu Współpracy Transgranicz-
nej EIS Polska – Rosja 2014-2020: 2 445 452,69 zł

Fot. Archiwum GOK/Starostwo 
Powiatowe w Szczytnie
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Nagrody wójta  
trafiły do najlepszych
Po raz kolejny, w  ostatni dzień wakacji, najzdol-
niejsi uczniowie z  terenu gminy Dźwierzuty, zja-
wili się w GOK, aby odebrać gratulacje i nagrody 
Wójta Gminy Dźwierzuty za miniony rok nauki. - 
Kiedy kończy się rok szkolny, to zastanawiamy się 
ilu naszych uczniów sięgnie po nagrodę. W  tym 
roku miałam ogromną radość wręczyć ją 27 razy. 
23 osoby otrzymały nagrody w  kategorii nauka, 
a 4 w kategorii sport – mówi wójt Szydlik. - Gra-
tuluję wszystkim. Uczniom, rodzicom, nauczycie-
lom i  dyrektorom. To był trudny 
rok w  nauczaniu. Mam nadzieję, 
że rozpoczynający się rok szkolny 
2021/22 będzie lepszy pod tym 
względem i nie będziemy zderze-
ni z nauczaniem zdalnym.
I mam jeszcze jedna nadzieję, że 
w  sierpniu przyszłego roku wrę-
czę jeszcze więcej nagród.
Najwyższą średnią – 5,91 osiągnął 
Adam Gronowski z  klasy 4 SP nr 
3 w  Szczytnie. W  kategorii sport 
nagrody otrzymali bracia Jakub 
i  Maciej Sztura (boks), Norbert 
Kocak (karate) i Filip Suchecki (ko-
larstwo).

Nagrody wójta, to nagrody finansowe wypłacane 
z budżetu gminy oraz składek sponsorów. W tym 
roku szczególne podziękowania za powiększenie 
puli nagród należą się:
Radnym Rady Gminy Dźwierzuty, Sołtysowi i  Ra-
dzie Sołeckiej Sołectwa Dźwierzuty, Karolinie 
Orzoł i Mariannie Szydlik.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Konkurs z jesienią w tle
„Jesień - kolorowa pora roku” pod takim hasłem 
w  GOK odbył się kolejny konkurs plastyczny dla 
dzieci uczestniczących na zajęcia stałe. Dzieci 
malowały krajobrazy jesienne. Mali artyści two-
rzyli swoje prace z podziałem na grupy wiekowe. 
Powstały różnobarwne jesienne rysunki. Dzieci 
otrzymały dyplomy oraz nagrody książkowe ufun-
dowane przez Nadleśnictwo Korpele ze Szczytna.

Nagrodzeni:

grupa młodsza: I m. Iza Szymańska
  II m. Hania Chełchowska
  III m. Justyna Biłek

grupa starsza:  I m. Julia Morawska
  II m. Zuzia Chrzanowska
  III m. Igor Sztura

Wyróżnienia: Aleksandra Gołębiowska, Nadia 
Dziubata, Zosia Waszewska, Bartosz Chrzanowski.

Dźwierzuty. Dożynki gminne w skromniejszej odsłonie

Podziękowali Bogu za dary ziemi
W niedzielę 22 sierpnia, w  kościele 
parafialnym w  Dźwierzutach została 
odprawiona uroczysta msza w  intencji 
wszystkich rolników z  terenu gminy. 
Obchody dożynek miały w  tym roku 
skromniejszą, niż zwykle oprawę. Po 
mszy wójt Marianna Bogusława Szydlik 
złożyła rolnikom życzenia i  przekazała 
wyróżnienia pięciu z  nich. W  tym roku 
statuetki trafiły do Magdy Laskowskiej, 
Pawła Sztymelskiego, Patryka Pichala, 
Grzegorza Stałnowskiego i  Szymona 
Sucheckiego. W  czasie dożynek roz-
strzygnięto również konkurs na naj-
piękniejszy wieniec. Tu laur zwycięstwa 
powędrował do sołectwa Linowo. Dru-
gie miejsce zajęły Dźwierzuty i  Nowe 
Kiejkuty. Na zakończenie uroczystości 
wystąpił duet Natalia Pławska i  Paweł 
Janiszewski. - Mam nadzieję, że w przy-
szłym roku uda się już nam spotkać 
w formie, która znamy od lat – mówiła 
do zebranych wójt Marianna Szydlik.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Fot. Archiwum GOK

Wieniec wykonany przez KGW Linowo reprezentował 
naszą gminę na Dożynkach Wojewódzkich w  Olsz-
tynku, gdzie otrzymał nagrodę dla najpiękniejszego 
innowacyjnego wieńca dożynkowego od Warmińsko
-Mazurskiej Izby Rolniczej

Fot. Archiwum GOK
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Dźwierzuty. Złote gody par z terenu naszej gminy

Małżeńską drogą 
idą niestrudzenie od pięćdziesięciu lat
W piątek, 8 października, w  Gminnym Ośrodku 
Kultury miała miejsce uroczystość Złotych Godów 
par z terenu gminy Dźwierzuty. W tym roku złoty 
jubileusz małżeństwa świętuje 10 par. Niestety, 
dwóm z nich nie udało się dotrzeć. Na spotkaniu 
pojawili się przedstawiciele władz gminy oraz 
bliscy jubilatów. Nie zabrakło wzruszeń, ciepłych 
słów, pamiątkowych sesji fotograficznych i medali 
od Prezydenta.  – Kochani, życzę Wam kolejnych 
pięknych jubileuszy. W  zdrowiu, pomyślności 
i  wzajemnym szacunku – mówiła do zebranych 
wójt Marianna Bogusława Szydlik.

Kierownik USC Aneta Dudzińska-Więcek, witając 
jubilatów przypomniała, że przyrzeczenie, które 
składali z  ufnością, że nie zawiodą się na  sobie, 
będą dzielić dobre i  złe chwile, wspomagać się 
wzajemnie, być razem w  chwilach ciężkich oraz 
cieszyć się wspólną radością, udało się im wypeł-
nić.  
– Przysięgi tej dotrzymaliście, mimo wielu zdarzeń 
losowych. W  ciągu tych długich, wspólnych lat 
było na pewno wiele dni radosnych i  pięknych. 
Było też wiele dni smutnych, przykrych  a  może 
nawet tragicznych. Wszystkie te przeżycia, a więc  
radości i smutki,  troski  i  obowiązki związały Was 
jeszcze bardziej. Teraz możecie podsumować swo-
je pięćdziesięcioletnie wysiłki i  stwierdzić, że nie 
poszły one na marne, że daliście z  siebie wiele 
rodzinie, państwu i  społeczeństwu wychowując 
swoje dzieci oraz twórczo pracując na rzecz  oto-
czenia, w którym przyszło wam żyć – dodała kie-
rownik USC. Spotkanie jubilatów było doskonałą 
okazją do wręczenia im, nadanych na wniosek 
urzędu gminy, medali od Prezydenta RP za długo-
letnie pożycie małżeńskie oraz okolicznościowych 
statuetek przygotowanych specjalnie dla gminy 
przez hutę szkła w  Olsztynku. W  czasie uroczy-
stości wystąpił z krótkim programem zespół śpie-
waczy Wrzosy. Występ Yanko Kapeli, czyli Janusza 
Ałaja z akordeonem, porwał zebranych do tańca.

Fot. Archiwum GOK

TEGOROCZNI JUBILACI

Zofia i Czesław Banach
Krystyna i Jerzy Janiccy
Barbara i Jerzy Kempa
Alfreda i Roman Kijko
Marianna i Jan Kowalczyk
Marianna i Jan Lenkiewicz
Teresa i Bronisław Piotrzkowscy
Irena i Mieczysław Sobczuk
Irena i Tadeusz Tomaszewscy
Halina i Wiesław Zawistowscy
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Dźwierzuty. W Polsce po raz 10., a u nas 6.

Pani Dulska  
w dźwierzuckim amfiteatrze
To była 10 edycja Narodowego Czytania, pod-
czas której czytano „Moralność Pani Dulskiej” 
Gabrieli Zapolskiej. Gminne narodowe czytanie 
w  Dźwierzutach odbyło się po raz szósty. Spo-
tkanie miłośników literatury tym razem miało 
miejsce w  amfiteatrze w  odpowiedniej oprawie 
scenicznej, muzycznej i  ...atmosferycznej. Scena 
udekorowana była plakatem okolicznościowym, 
zdjęciami z poprzednich edycji, portretem pisarki, 
książkami otrzymanymi z kancelarii prezydenckiej 
oraz gadżetami wprowadzajacymi w klimat epoki, 
takimi jak stolik, filiżanki, czy serwety. W tematykę 
utworu wprowadzała muzyka ze starej płyty oraz 
Janusz Ałaj w przedwojennych piosenkach, które 
nucili wspólnie zebrani. Ale największe wrażenie 
zrobiła ... Pani Dulska, w którą stylowo wcieliła się 
Anna Frąckiewicz. Dźwierzuckie czytanie ma spe-
cyficzny charakter, czytający otrzymują swoją rolę 
i cały spektakl odbywa się „na żywo” w tym wyjąt-
kowym dniu. Jest to nie lada wyzwanie dla uczest-
ników Narodowego Czytania, ale wyzwala wiele 
emocji i sprzyja kreatywno-
ści. Wzajemnie odtwórcy ról 
podziwiają siebie wsłuchu-
jąc się w  tekst i  jego inter-
pretację, nagradzając siebie 
brawami. Jest to niezwykłe 
doświadczenie odkrywania 
swoich zdolności. W  tym 
roku talentami podzielili się: 
Anna Frąckiewicz, Barbara 
Trusewicz, Kamila Świder-

ska, Danuta Gutysz, Regina Bazych, Joanna Ku-
bicka, Maria Miłuńska, Maria Kowalczyk, Maria Za-
wadzka, Maria Andrysiak, Hanna Rojewska, Teresa 
Biedak, Agnieszka i Wiesław Sokołowscy, Jagoda 
Sydor, Joanna Wróż, Bernarda Majek, Janusz Ałaj, 
Bożena Nadolska, Danuta Kuchcińska.

Danuta Kuchcińska
gbpdzwierzuty@wbp.olsztyn.pl

Orzyny. W ramach ogólnopolskiej akcji posprzątali Świat

Dno i plaża pełne „skarbów”
W sobotę 18 września grupa pracowników urzędu 
gminny i mieszkańców posprzątała plażę gminną 
w  Orzynach w  ramach akcji „Sprzątanie świata”. 
I nawet deszcz nie pokrzyżował im planów.
- W efekcie udało się nam zebrać kilkanaście wo-
rów pełnych śmieci i to tylko w najbliższej okolicy 
naszej plaży – mówi Barbara Trusweicz, sekretarz 
gminy.
Do pomocy przybyli także płetwonurkowie, któ-
rzy oczyścili dno zatoki jeziora Łęsk. Opona, me-
talowe puszki po kukurydzy i  te aluminiowe po 
napojach, torebki foliowe, ostro zakończone me-
talowe kapsle, niedopałki papierosów. To tylko 
część „skarbów z dna”.
Ogrom śmieci w jeziorze jest niepokojący, ale po 
akcji plaża i  jezioro są  choć przez chwilę czyste 
i bezpieczne.  – Słowa podziękowania za bezinte-
resowne włączenie się w  akcję kierujemy do po-
sła Michała Wypija z rodziną, Kamila Turowskiego 

z  fundacji AQUA, płetwonurków z  Active Divers, 
Morsów #Reset Szczytno, radnego Pawła Samoj-
luka, sołtysa Jadwigi Śledzińskiej, członków Rady 
sołeckiej oraz młodzieży z Orzyn – mówi wójt Ma-
rianna Bogusława Szydlik.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Sukces miętkowianek
Koło Gospodyń Wiejskich Miętkie i KGW Targowo 
brały udział w  konkursie Festiwal Kół Gospodyń 
Wiejskich „Polska od Kuchni”. Festiwal miał na 
celu integrację, aktywizację i  wsparcie lokalnych 
społeczności, promocję polskich produktów 
i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę między-
pokoleniowej wiedzy, umiejętności i  przekazanie 
tradycji młodszym pokoleniom.
KGW Miętkie wysłało zgłoszenie w  kwietniu, aby 
wziąć udział w konkursie artystycznym z piosenką 
„W moim ogródeczku” śpiewaną gwarą mazurską. 
W  zgłoszeniu trzeba było dostarczyć nagranie 
wykonywanego utworu. Festiwal odbywał się w 4 
kategoriach: 1. Wybory Miss Wdzięku 2. Kulinaria 
3. Artystyczny 4. Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa 
– opowiedz swoją historię.
Konkurs rozstrzygany był w trzech etapach: I Etap 
Konkursu - Eliminacje Wstępne. Spośród nade-
słanych zgłoszeń Komisja Artystyczna wybierała 
po 20 najciekawszych talentów z  każdego woje-
wództwa, które przeszły do kolejnego etapu. KGW 
Miętkie zostało zakwalifikowane do II etapu, czyli 
półfinałów wojewódzkich, które odbyły się w Olsz-
tynku. Podczas Półfinału wybrane we wcześniej-
szym etapie Koła zaprezentowały swoje talenty ze 
sceny. KGW Miętkie również. Do Finału przeszły 2 
Koła - jedno wybrane przez Jury, drugie wybrane 
w głosowaniu SMS. KGW Miętkie dostało się do III 
etapu, czyli finału, który odbył się 25 września na 
PGE Narodowym w Warszawie. Tak jak w poprzed-
nim etapie finalistki prezentowały swoje talenty ze 
sceny. Po wręczeniu nagród uczestnicy festiwalu 
zostali zaproszeni na koncert Roztańczony PGE 
Narodowy. - Pomimo, że nie zdobyłyśmy miejsc 
medalowych emocje było niesamowite. Atmos-
fera była wspaniała, wszystkie Koła się wspierały 
pomimo rywalizacji. Zawiązałyśmy nowe przyjaź-
nie. Było cudownie – mówi Joanna Wróż, z  KGW 
Miętkie.

(jw)

Odwiedzili 
pocztowców
18 października 1558 roku król Zygmunt II August 
powołał do życia Pocztę Królewską. Jej zadaniem 
było przekazywanie wiadomości na trasie Kraków
-Wiedeń-Wenecja. Z  tej okazji obchodzimy Dzień 
Poczty Polskiej, święto które m. in. jest dobrą okazją 
do nagrodzenia najlepszych urzędów i listonoszy.
Dzieci uczęszczające na zajęcia do GOK razem 
z  Opiekunką grupy, Anną Weichhaus odwiedziły 
dźwierzucką pocztę z życzeniami.

Fot. Archiwum KGW

Fot. Archiwum UG

Fot. Archiwum GBP
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Rańsk. Wędkarskie zawody z charytatywnym akcentem

Policjanci z otwartymi sercami
W czwartek, 12 sierpnia, na Łowisku Specjalnym 
pod nazwą Młyn, położonym w  miejscowości 
Rańsk zgromadzili się szczycieńscy policjanci oraz 
ich rodziny. Wszystko to za sprawą dzielnicowego 
Miasta i Gminy Pasym mł. asp. Grzegorza Lickiego 
oraz wspierającego go w tym przedsięwzięciu asp. 
szt. Pawła Ślubowskiego, dzielnicowego gminy 
Dźwierzuty.
Głównym celem zawodów było uzbieranie jak 
największej kwoty pieniędzy na leczenie Filipka 
Andrzejewskiego, dlatego każdy zawodnik po 
złowieniu rybki po pierwsze wpuszczał ją z  po-
wrotem do stawu, a po drugie biegł do puszki, aby 
dorzucić od siebie kolejną tzw. „cegiełkę”. Zebrane 
środki finansowe zostaną niebawem przekazane 
rodzicom Filipka, a następnie przeznaczone na le-
czenie małego mieszkańca Targowa.
Szczytny cel akcji przyciągnął na miejsce również 
szefów szczycieńskiej komendy insp. Radosława 
Dracha oraz kom. Andrzeja Andraczka, którzy 
wspólnie ze swoimi rodzinami wzięli aktywny 

udział w  zawodach. Szczycieńskim policjantom, 
wspólnie z mężem, towarzyszyła również Marian-
na Bogusława Szydlik, Wójt Gminy Dźwierzuty, 
która wyraziła swoje ogromne słowa uznania dla 
organizatorów tego charytatywnego przedsię-
wzięcia. - Jest to bardzo poruszające, że zechcieli-
ście w czasie wolnym od służby wesprzeć naszego 
Filipka. Dziękuję Wam za Wasze zaangażowanie 
i Waszą obecność” – powiedziała Pani Wójt.
Komendant Powiatowy Policji w  Szczytnie insp. 
Radosław Drach, który od samego początku 
wspierał pomysłodawcę tych zawodów pogra-
tulował mł. asp. Grzegorzowi Lickiemu i  podzię-
kował mu za organizację, pomysłowość, zaan-
gażowanie oraz bezinteresowną chęć niesienia 
pomocy innym. Dzielnicowy zaś oświadczył, że 
ma nadzieję, że uczestnicy zawodów niebawem 
znowu się spotkają, a towarzyszyć będzie im mógł, 
mały bohater, Filip.

st. sierż.  Izabela Cyganiuk

Rumy. Powstanie droga z rządowych dotacji

Olsztyńska firma 
wybuduje drogę w Rumach
Do 30 listopada br. powstanie droga gminna w Ru-
mach, a  wykonawca za jej wykonanie otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie 311 726,58 zł. Całość za-
dania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 195001N 

w m. Rumy od km 2+111 do km 2+600 
obręb 0014 Rumy gmina Dźwierzuty” 
jest finansowana z  Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych.
Wójt Gminy Marianna Bogusława 
Szydlik oraz prezes zarządu firmy AS
-Drog Sp. z  o.o. w  dniu 30 września 
podpisały umowę na roboty budow-
lane na drodze oznaczonej jako dział-
ki nr 244/1 i 244/2 obręb Rumy, gmina 
Dźwierzuty. Zgodnie z umową wyko-
nawca nawierzchnię dla ruchu pojaz-
dów z  warstwą ścieralną i  warstwą 
wyrównawczą z  betonu asfaltowego, 
pobocza z  kruszywa łamanego oraz 
18 zjazdów bitumicznych na posesje.

Pamiętają 
o papieżu
Po raz piąty, z  okazji wyboru Karola Wojtyły na 
papieża, GOK Dźwierzuty zaprosił uczniów szkół 
z  terenu gminy do konkursu recytatorskiego. Na 
zaproszenie odpowiedziały Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w  Dźwierzutach i  Szkoła Podstawowa 
w Kałęczynie.
– Dziękujemy za udział. Gościliśmy piętnaścioro 
uczestników, których popisy recytatorskie oce-
niał aktor Teatru Jaracza, Marcin Tyrlik. Jest nam 
również niezmiernie miło, że po raz kolejny była 
z  nami pani wójt Marianna Bogusława Szydlik – 
mówi dyrektor GOK Ewa Dolińska-Baczewska.

(rd)

Fot. Archiwum UG

Fot. Archiwum GOK

WYNIKI
kat. klas I-III
Im. Krystian Gosiewski ZSP w Dźwierzutach
IIm. Amadeusz Krajewski ZSP w Dźwierzutach
IIIm. Kornelia Pyć ZSP w Dźwierzutach

kat. klas IV-VI
Im. Lena Olender ZSP w Dźwierzutach
IIm. Liliana Krajewska ZSP w Dźwierzutach
IIIm. Oliwia Nartonowicz ZSP w Dźwierzutach

kat. klas VII-VIII
Im. Marika Kozłowska ZSP w Dźwierzutach
IIm. Lena Zawitowska SP w Kałęczynie
IIIm. Karolina Załucka-Dąbrowska SP w Kałęczynie

Fot. Archiwum GOK
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Dźwierzuty. Rok mazurski w gminie trwa od wiosny

Pamiętajmy o dawnych mieszkańcach tych ziem
Co to znaczy mówić po mazursku? Dziwne sensy zwykłych mazurskich słów. Ślady Mazurów na 
Syberii. Co o Mazurach mówią zbiory szczycieńskiego muzeum? Czy wreszcie powojenne losy 
tych, którzy żyli tu przed nami. Te zagadnienia poruszono w czasie sympozjum naukowego, 
które odbyło się w GOK 5 sierpnia. A samo sympozjum było jednym z akordów trwającego 
w 2021 Roku mazurskiego w gminie Dźwierzuty.
– Uświadamiając sobie znaczenie trudnej historii 
tych ziem, chcieliśmy zachęcić mieszkańców gmi-
ny, ale też powiatu, do pochylenia się nad nią – 
wyjaśnia Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK, 
który jest organizatorem wydarzeń. – Mazurzy byli 
niezwykle ciekawą i zróżnicowaną społecznością. 
Mieli swoje zwyczaje, gwarę, sposób funkcjono-
wania, wierzenia. Chcemy poprzez między inny-
mi sympozjum przybliżać to wszystko szerszemu 
gronu odbiorców. W organizację włączyło się m.in. 
Muzeum Mazurskie w Szczytnie.

Naukowy poziom
Podobnego zdania jest wójt Marianna 
Szydlik, która zaintrygowana pomy-
słem Roku mazurskiego, przystała na 
jego realizację. - Żyjemy tu od wielu lat, 
słyszymy często, że do końca drugiej 
wojny światowej żyli tu Mazurzy. Ale kim 
byli? Jak brzmiała ich mowa? To wiedzą napraw-
dę nieliczni. Dlatego, aby budować świadomość 
historyczna i  tożsamość lokalną warto poznawać 
odpowiedzi na te pytania. Cieszę się, że takie wy-
darzenia mają miejsce w naszej niewielkiej gminie 
– przyznaje wójt.

Sympozjum miało bardzo wysoki poziom nauko-
wy. Z  wykładami zjawiły się członkinie Instytutu 
Języka Polskiego przy państwowej Akademii Nauk 
dr hab. Katarzyna Sobolewska i dr Ewelina Grześ-
kiewicz. Mogliśmy poznać mazurski ślad koloniza-
cji Syberii, o  którym opowiedział petersburżanin 
Paweł Szutow. A  także wysłuchać wystąpień po-
święconych powojennym losom Mazurów, o któ-
rych opowiedział prezes Stowarzyszenia Związek 
Mazurski Robert Arbatowski, czy wreszcie poznać 
ślady materialnej i niematerialnej spuścizny daw-
nych mieszkańców naszych ziem, których ślady 
pozostały w  muzeum szczycieńskim. Jego kie-
rownik, Klaudiusz Woźniak, swoje wystąpienie 
okrasił ogromną ilością zdjęć muzealnych zbio-
rów.

Wiersze po 
mazursku
P i e r w s z y m 
a k o r d e m 
Roku ma-
z u r s k i e g o 
był ogłoszo-
ny wiosną 
ogólnowo -
j e w ó d z k i 
k o n k u r s 
poetycki „Z 
p o l s k i é g o 
na nase”. 
Konkurs był 
skierowany 
do osób 
piszących 
w i e r s z e , 
mieszk a-
jących na 
t e r e n i e 
w o j e -
wództwa 
Warmiń-

s k o - M a -
zurskiego. Dzięki wsparciu m.in. Radia Olsztyn, 
czy Centrum Inicjatyw Kulturalnych w  Olsztynie 
informacja o nim dotarła do najdalszych zakątków 
województwa. Wystarczy wspomnieć, że laureatki 
są mieszkankami Działdowa, Bartoszyc, czy Mrą-
gowa. Ogromnie cieszy, że jest wśród nich rów-
nież mieszkanka naszej gminy, Monika Zalewska.

Spośród nadesłanych – powstałych w języku pol-
skim – wierszy, jury konkursowe wyłoniło 5 najlep-
szych. Te z kolei zostały przetłumaczone na język 
mazurski i  będą stanowić część powstającej na 
podsumowanie publikacji. Zarówno oryginałów, 
jak i  ich mazurskich tłumaczeń mogliśmy wysłu-
chać po wręczeniu nagród laureatkom w  czasie 
wspomnianego sympozjum.  

Mazurskie smaki, odzienie dla baby

i dawne wierzenia
GOK zaprosił mieszkańców gminy również do in-
nych aktywności związanych z kulturą mazurską. - 
W tym roku jarmark smaku, impreza dedykowana 
kołom gospodyń, również miała mazurski odcień. 
Tematem przewodnim konkursu kulinarnego 
były bowiem mazurskie smaki – wyjaśnia Ewa 
Dolińska-Baczewska. Reprezentantki czterech kół 
gospodyń spotkały się w GOK na wieczorze arty-
stycznym, który uświetnił Mateusz Matlas. Jury 
w  składzie Barbara Trusewicz, Małgorzata Cheł-
stowska i  Leszek Kalinowski degustowało potra-
wy przygotowane przez KGW z Linowa, Miętkich, 
Popowej Woli i  Targowa. Zdaniem oceniających 
na najwyższą ocenę zasłużyły kluski ziemniaczane 
z Targowa.
Ciągle trwa jeszcze konkurs dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy na ilustrację wierzeń i legend ma-
zurskich oraz powiatowy konkurs rękodzielniczy 
na strój dla baby dźwierzuckiej.

Radek Dąbrowski

Na kamieniu

Monika Zalewska

Usiadłam w pełnym słońcu, na kamieniu,przygryzam słomkę i oczy mrużę.Lubię tak siedzieć w osamotnieniu.Siedzę tak w ciszy i czekam na burzę.

Słyszę ptaków ćwierkanie radosne.W oddali na polu ciągnik pracuje,tuż obok rozkwitnął pierwiosnek.Taki spokój dziś w sercu czuję.

Ludzie jak mrówki, ciągle w pośpiechu,jakby życie chcieli szybciej przeżyć.Biegną tak szybko aż brak im oddechu,nie potrafią inaczej cierpienia uśmierzyć.
A wystarczy zatrzymać się, pomarzyć...Zachwycić się chwilą nim na zawsze minie.I tak zdarzy się co ma się zdarzyć.Po co pląsać na oślep w tej pajęczynie?

Lepiej na kamieniu przy polnej drożyniezamknąć oczy, wystawić twarz na słońce,a życie niech na chwile obok popłynie,by poczuć je w końcu w żyłach tętniące.

Fot. Archiwum GOK

Na käniéniu

Monika Zalewska

przekład na mowę mazurską: Paweł Szutow

Szie ûsziadłam w pełném słónku na käniéniu,

prżigrizám słómkie i ôcÿ mruze.

Lubzie tak sziedżiécz z samotnoszczió na réniéniu.

Sziedze tak w czisÿ ji cekám na burże.

Słise redosne cziérkäcz słoziki.

Daléj w polu czióngnik robzi,

zará kielé mnie zakszcziali klucÿki.

W mojém sércu dżisz pokój szie rodżi.

Ludżie jek mrówki, cáłicas szie spsiesó,

jekbi zÿczie chczieli bistrżéj prżezÿcz.

Bziégnó tak riszio, az nie doszcz jém ôddechu,

ni mogó jénakséj cziérżpsiéniá ûszniérżicz.

Doszcz bi biło tocz szie zatrżimacz, pómarżicz...

Ji w téj sziułce ûtónóncz, nic na wczióng wszio ninie.

Tak szie stanie, jek muszi stacz szie.

Na co szie giedzgäcz w téj pajóncÿnie?

Lepsiéj na käniéniu prżi polnéj stecce –

zÿczie na sziułkie niech kielé mnie plinie –

zakricz ôcÿ, wistazicz słónku lice,

cobi pocucz go zÿłach, jek já zÿje.
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Dźwierzuty. Zdobyli certyfikaty znajomości języka

50+ z angielskim za pan brat
W Gminnym Ośrodku Kultury w  Dźwierzutach 
przez ostatnie kilkanaście miesięcy trwał kurs 
języka angielskiego dla osób 50+ organizowany 
przez ciechanowską firmę New Training Era. Kur-
sanci szkolili się przez 60 godzin i zdobyli certyfi-
katy potwierdzające znajomość języka na pozio-
mie A2. Jak podkreślają zajęcia pomogły nie tylko 
w  zdobyciu podstawowej wiedzy, ale również 

w  uporządkowaniu tej zdobytej już wcześniej, 
a zdobyte umiejętności językowe pomogą w co-
dziennych czynnościach, w  których angielski się 
pojawia. Gratulujemy i życzymy sięgania po kolej-
ne stopnie certyfikatów językowych.

Radek Dąbrowski

Festyn 
w Miętkich
W sobotę, 14 sierpnia, w  Miętkich odbył się Fe-
styn Rodzinny. W programie były występy dzieci, 
zespołu śpiewaczego Miętkowianki w repertuarze 
biesiadnym, licytacja tortu na rzecz Filipka oraz 
zabawy i animacje dla dzieci z firmą Taka Impreza. 
Organizatorami Festynu byli: Rada Sołecka Mięt-
kie wraz z panią Sołtys, KGW Miętkie i OSP Miętkie.

24. Dożynki 
w Rumach
Rok 2021 miał być rokiem jubileuszowym dla 
organizatorów Wiejskich Dożynek w  Rumach. 
Pandemia opóźniła obchody o  jeden rok, ale za-
równo mieszkańcy oraz bardzo licznie przybyli 
gości  świętowali po raz 24 „kultową” już lokal-
ną imprezę. Dożynki w  Rumach ściągają co roku 
dawnych mieszkańców wsi, mieszkańców okolicz-
nych gmin: Barczewo, Biskupiec i rodzimej gminy 
Dźwierzuty oraz turystów, zwabionych renomą 
uroczystości. Tradycyjnie obchody święta rozpo-
częła msza dziękczynna za dary ziemi, podczas 
której proboszcz Paweł Ostrowski podkreślił, że 
mimo upływu lat, „wciąż jesteśmy tacy sami”, czyli 
zaangażowani w  swoją społeczność i  kultywują-
cy zwyczaje, które wypracowali tworzący tą spe-
cyficzną wspólnotę poprzednicy. Podczas mszy 
oprawę muzyczną zapewnił zespół Rumianki, 
płodami ziemi i chlebem podzielili się starostowie 
dożynek Anna Bednarek, Milena Kowalczyk i Bog-
dan Jarząbek. Po ceremonialnej uroczystości do 
wspólnej zabawy i  biesiady zaprosiła zebranych 
sołtys wsi Joanna Kubicka. Atrakcji piknikowych 
nie brakowało: od przepysznych domowych ciast, 
kartoflaków, bigosu i  innych smakołyków po ani-
macje i zjeżdżalnie dla dzieci, loterię, licytację oraz 
konkursy dla dorosłych, m.inn. o Laur Cukiernika, 
czy funkcjonalny przedmiot  z recyklingu. Dobrej 
zabawie sprzyjała letnia aura, okazja do spotkania 
się po miesiącach izolacji oraz zespół muzyczny 
Imax.
Organizatorzy starają się, aby każde dożynki nio-
sły za sobą ogrom niezapomnianych atrakcji, nie-
spodzianek i pozytywnych wrażeń, tak było i tym 
razem. 

Danuta Kuchcińska 

Fot. Archiwum Organizatora

Fot. Archiwum GOK
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Seniorzy znów podróżują po Polsce
Dźwierzuccy emeryci zrzeszeni w  Kole Emery-
tów i  Rencistów wraz z  przyjaciółmi, po rocznej 
przerwie znów wyruszyli na letnią wędrówkę po 
Polsce. Tym razem celem ich wyjazdu był Świę-
tokrzyski Park Narodowy. Dwudniowa wycieczka 
odbyła się 3-4 sierpnia i dostarczyła wielu niezwy-
kłych wrażeń. Zanim magiczne góry odkryły swo-
je tajemnice po drodze seniorzy zwiedzili dawną 
rezydencję rodów Szydłowieckich i  Radziwiłłów, 
w  której obecnie mieści się Muzeum Ludowych 
Instrumentów Muzycznych z  największą w  kraju 
kolekcją instrumentów tradycyjnych. Można było 
podziwiać a nawet sprawdzić swoje umiejętności 
w grze na dżazie (perkusja) czy koncenrtynie (har-
monia ręczna).
Kolejnym etapem podróży tym razem w klimacie 
literackim były odwiedziny u  Henryka Sienkiewi-
cza w  jego pałacu w  Oblęgorku. Jest to oddział 
Muzeum Narodowego w Kielcach. W 1900 r. społe-
czeństwo polskie ufundowało ze składek majątek 
w  Oblęgorku dla pisarza, z  okazji 25-lecia pracy 
literackiej. Pod kierunkiem przewodnika podróżni 
dowiedzieli o jego życiu prywatnym i jakim uzna-
niem był obdarowywany przez swoich rodaków 
za „pokrzepianie serc”.
Na popołudnie zaplanowano zejście w „głąb zie-
mi”, czyli zwiedzanie Jaskini Raj, która jest jedną 
z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kra-
ju. Podróżnych zachwyciła swoją niezwykłością 
oraz bogactwem i  różnorodno-
ścią kalcytowych form nacieko-
wych - stalaktytów i  stalagmi-
tów.
Pełni wrażeń wędrowcy udali 
w na miejsce noclegu do Zajaz-
du Baby Jagi w  miejscowości 
Święta Katarzyna. Stąd prowadzi 
szlak na Łysicę (najwyższy szczyt 
Gór Świętokrzyskich). I  znów 
element literacki na szlaku – tym 
razem poświęcony Stefanowi 
Żeromskiemu, który urodził się 
i  wychował w  tych okolicach, 
obrazuje to obelisk oraz kaplicz-
ka.

Wieczorem odbyła się tradycyjne spotkanie przy 
muzyce i śpiewie.
Kolejny nieco pochmurny dzień seniorzy spędzili 
na zdobywaniu Łysej Góry – pieszo lub melaksem. 
Jak mówią ludowe przekazy przed wiekami odby-
wały się tutaj sabaty czarownic, o czym świadczą 
pozostałości kamiennego wału kultowego. W dzi-
siejszych czasach Święty Krzyż to miejsce słynące 
w Polsce i poza jej granicami z klasztoru pobene-
dyktyńskiego oraz przechowywanych w nim Reli-
kwii Drzewa Krzyża Świętego. Dla wielu podróż-
nych było to głębokie przeżycie.
Wrażenie zrobiły widoki z  platformy widokowej 
na gołoborza, a odważniejsi zobaczyli szczyt góry 
z wieży kościelnej.
Wędrowcy nie mogli ominąć stolicy regionu Kielc 
z  jej słynnym deptakiem – jednej z  najdłuższych 
ulic w Polsce nazwaną imieniem noblisty Henryka 
Sienkiewicza.
Wspólne doznania estetyczno-duchowe na długo 
pozostaną w  pamięci podróżników uwiecznione 
na zdjęciach i filmikach.
Za przygotowanie wycieczki odpowiedzialni byli 
pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury w  Dźwierzutach – 
Danuta Kuchcińska – koordynator wycieczki oraz 
Janusz Ałaj – pomoc organizacyjna, oprawa mu-
zyczna i filmowa.

Danuta Kuchcińska

Dźwierzuty. Radosny i taneczny Dzień Seniora

Seniorzy wrócili na parkiety
Po dwuletniej przerwie dźwierzuccy seniorzy zrze-
szeni w  Kole Emerytów, Rencistów i  Inwalidów 
spotkali się 9 października na tradycyjnej, odby-
wającej się już od kilkudziesięciu lat uroczystości 
z  okazji Dnia Seniora. Imprezę otworzyła prze-
wodnicząca koła Zofia Śledzińska, która powitała 
przybyłych gości: Mariannę Szydlik – Wójt Gminy 
Dźwierzuty, delegację KER i  I ze Szczytna z szefo-
wą koła Marią Trochimowicz na czele, Leszka Kali-
nowskiego - Sołtysa Dźwierzut, wspólpracujących 
z kołem z ramienia GOK i Biblioteki Janusza Ałaja 
i Danutę Kuchcińską oraz członków klubu. Senio-
rzy podziękowali dla Wójt Gminy, Przewodniczą-
cemu Rady Gminy, Dyrektorowi Banku, Dyrektor 
GOK, Sołtysowi oraz opiekunom za wsparcie ich 
działalności, w  formie pomocy finansowej, rze-
czowej, merytorycznej nad organizowanymi przez 
nich wydarzeniami, jak spotkania, uroczystości czy 
wycieczki. Goście złożyli zebranym życzenia jesz-
cze wielu wspólnie spędzanych chwil w  zdrowiu 
i  pogodzie ducha. Muzyczną część artystyczną 
zaprezentował zespól Wrzosy oraz Janusz Ałaj, aby 
tak jak dawniej świętować na wesoło i tanecznie. 
Spotkanie miało charakter domowej prywatki, 
tańczono w  rytm ulubionych przebojów, które 
serwował DJ Marek, przy stołach rozmawiano 

i cieszono się wspólną obecnością. Bardzo brako-
wało takiego spotkania, gdzie troski poprzednich 
miesięcy i lat zniknęły choć na krótko i można było 
odprężyć się w gronie przyjaciół. 

dk

Emeryci 
w filharmonii
Ponad 20 osobowa grupa z Koła Emerytów i Ren-
cistów z Dźwierzut wyruszyła w  jesienny sobotni 
wieczór na Koncert Wiedeński, który odbył się 
w Centrum Konferencyjnym UWM w Olsztynie.
Spragnieni muzycznych wrażeń słuchacze z wiel-
ką przyjemnością, wzruszeniem oraz uśmiechem 
wysłuchali największych, ponadczasowych prze-
bojów króla walca Johanna Straussa oraz arii z naj-
słynniejszych operetek z wiedeńskiej sceny. Młodzi 
wykonawcy porwali publiczność swoim talentem, 
entuzjazmem oraz zabawną formą przekazania 
tradycyjnych gali dawnej muzyki w  wysublimo-
wanej oprawie kreacji scenicznych. Dźwierzuccy 
uczestnicy „olsztyńskiej gali” wychodzili z koncer-
tu śpiewając arię z „Barona cygańskiego” – „Wielka 
sława to żart”.
Organizatorami muzycznej wędrówki byli pracow-
nicy GOK i GBP Janusz Ałaj i Danuta Kuchcińska.

dk

Powiatowy 
dzień seniora, 
23.08.2021
Przegląd twórczości wokalnej i  instrumentalnej 
seniorów 60+ z  udziałem zespołów śpiewaczych 
„WRZOSY”, „JAŚWERKA” oraz „JANKO KAPELA” dzia-
łających przy Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwie-
rzutach. Piękna impreza senioralna w  Siedzibie 
Fundacji Kreolia- Kraina Kreatywności w miejsco-
wości Jerutki, Gmina Świętajno.
Seniorada - to największa i najgłośniejsza impreza 
dla „młodych duchem”. W  programie znalazły się 
m.in. przegląd twórczości 60+, wspólne biesiado-
wanie, gry i zabawy z nagrodami, animacje z wo-
dzirejem, zabawa taneczna, stoiska wystawienni-
cze.

Janusz Ałaj

Fot. Archiwum KERiI w Dźwierzutach
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Gmina. Wyjazdowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki z Dźwierzut

Z wizytą w Rutkowie
Dyskusyjny Klub Książki w  Dźwierzutach dzia-
łający przy gminnej bibliotece swoje cykliczne 
spotkanie zorganizował w  plenerze. Na zapro-
szenie Kazimiery Klobszeńskiej sympatyka klubu 
i  przyszłej członkini panie spotkały się przy wia-
cie przystankowej w  Dźwierzutach, by drogami 
leśnymi i  polnymi dotrzeć do domu gospodyni 
w  Rutkowie. Przy smakowicie 
zastawionym stole z  przy-
jemnością omawiano zadaną 
lekturę „Dziecko Noego” Erica
-Emmanuela Schmitta, która 
bardzo przypadła czytelnicz-
kom do gustu, pomimo trudnej 
tematyki ratowania dzieci ży-
dowskich podczas holocaustu.
Jak zwykle swoją pomysło-
wością w  przygotowaniu lite-
rackich quizów wykazała się 
dyrektor biblioteki Bożena 
Nadolska – moderator klubu, 
zadając klubowiczkom tema-
tyczny rebus do rozwiązania.
Na kolejne jesienne już spotka-

nie w bibliotece wybrano książkę Katarzyny Ener-
lich „Rzeka ludzi osobnych”. Nadchodząca pora 
roku będzie bardziej sprzyjała lekturze równiez 
wśród członków DKK.  

Danuta Kuchcińska

„Mała Książka  
czeka na Wielkiego Czytelnika”
Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach po 
raz trzeci przystąpiła do akcji „Mała Książka - Wielki 
Człowiek. Zapraszamy dzieci w wieku przedszkol-
nym, które jeszcze nie są naszymi czytelnikami do 
zapisania się do biblioteki i odkrywania fascynuja-
cego świata książek od najmłodszych lat.
Na uczestników czekają wyprawki z IK oraz plusza-
ki od biblioteki, których sponsorem jest Kazimiera 
Klobuszeńska. Dziękujemy !!!

Regulamin projektu (skrót)
1. Projekt „Mała książka – wielki człowiek” organi-

zowany jest przez Instytut Książki w  Krakowie 
we współpracy ze zgło-
szonymi bibliotekami. 

2. Celem Projektu jest po-
pularyzacja czytelnictwa 
wśród dzieci w  wieku 
przedszkolnym na tere-
nie Polski. 

3. Uczestnikiem Projektu 
może być każde dziecko 
w wieku przedszkolnym. 

7. W  ramach Projektu dzie-
ciom wydawane są tzw. 
Wyprawki Czytelnicze, 
składające się z: Karty 
Małego Czytelnika, na-
klejek oraz książki wraz 
z broszurą dla rodziców. 

4. Udział w  projekcie jest 
bezpłatny.

5. Zasady udziału dziecka 
w Projekcie: 
a) do udziału w Projekcie 

konieczne jest zapisa-
nie dziecka do Biblio-
teki i  wypożyczenie 
co najmniej jednej 
książki, 

b) jednemu uczestnikowi 
przysługuje jedna Wy-
prawka,

c) uczestnik Projektu otrzymuje naklejkę za każ-
dorazowe wypożyczenie co najmniej 1 książ-
ki z księgozbioru dziecięcego, 

d) po uzbieraniu 10 naklejek czytelnik zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem. Po

otrzymaniu dyplomu czytelnik zachowuje Kartę 
Małego Czytelnika,

g) W  przypadku publikowania na fotografiach 
wizerunku osób Biblioteka zapewni zgodę 
na wykorzystanie wizerunku osób w związku 
z realizacją, promocją i dokumentacją Projek-
tu.

Bibliotekarze 
z wizytą
Na zaproszenie Gminnej Biblioteki Publicznej 
w  Dźwierzutach 15 września br. miejscową bi-
bliotekę odwiedzili czynni i  emerytowani biliote-
karze należący do  Stowarzyszenia Bibliotekarzy 
Polskich Koło w  Szczytnie. Powiatową wycieczkę 
oprowadzała dyrektor dźwierzuckiej biblioteki Bo-
żena Nadolska, członkini SBP.
Bibliotekarze zwiedzili Kościół Ewangelicko-Au-
gsburski, gdzie pastor Witold Twardzik przybliżył  
historię kościoła z  uwzględnieniem postaci Jana 
Samuela Gregoroviusa, który w  latach 1763-1776 
był proboszczem w  Dźwierzutach oraz autorem 
kazań opublikowanych w Postylii polskiej.
Po wizycie w kościele goście spotkali się w biblio-
tece z  Wójt Gminy Dźwierzuty Marianną Szydlik. 
Wizyta upłynęła na rozmowach o działalności bi-
bliotek w czasie pandemii oraz na wymianie zawo-
dowych doświadczeń. Na zakończenie spotkania 
szefowa powiatowego koła wręczyła dyplomy Ju-
bieleuszu z okazji przynależności do SBP – jedna 
osoba za 20 lat, 2 osoby za 40 lat i 3 osoby za 45 lat.
 

Danuta Kuchcińska

W przedszkolu
W Ogólnopolskim Dniu Przedszkolaka (20 wrze-
śnia) Gminna Biblioteka Publiczna w  Dźwierzu-
tach rozpoczęła po raz 18  Akcję Cała Polska Czy-
ta Dzieciom,wędrując z  książkami do gminnych 
przedszkoli.
Pracownicy biblioteki jeden raz w  tygodniu od-
wiedzają oddziały przedszkolne w  Dźwierzutach 
i w  Rumach – łącznie 5 grup. Podczas wizyt czyta-
ne i omawiane są książki o różnorodnej tematyce, 
wykonywane sa także prace plastyczne omawia-
nych lektur. Przedszkolaki w  Orzynach również 
są zaopatrywane w  książki przywożone raz na 
kwartał. Jest to bardzo pożyteczna akcja, która 
popularyzuje czytelnictwo wśród najmłodszych 
przyszłych czytelników.   

(dk)

Fot. Archiwum GBP

Fot. Archiwum GBP
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Wrzosy na podium i z nagrodą
Zespół WRZOSY z GOK w Dźwierzutach na Festi-
walu Kultur Warmii, Mazur i Powiśla w Gietrzwał-
dzie zaskoczył sam siebie zdobywając III miejsce, 
w  kategorii zespołów biesiadnych. Sukces ze-
społu Wrzosy jest dla jego członków niezwykle 
ważny, ponieważ w tym roku obchodzą jubileusz 
15-lecia swojej działalności. Doświadczenie sce-
niczne zaowocowało nagrodą oraz wyśmienitą 
zabawą zebranych przy dźwiękach akordeonu, 
tańca z bębnem oraz śpiewu, tak jak w duszy gra. 
Gmina Dźwierzuty wystąpiła w  silnym składzie: 
Zespół Wrzosy, JAŚWERKA i  Miętkowianki były 
również jedynymi przedstawicielami naszego 
powiatu. Głównym organizatorem festiwalu była 
Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Gmina 
Gietrzwałd.

Janusz Ałaj

Koncertowe lato
Rockowa CYRLA miała prawdziwie koncertowe 
lato. Ponownie zaproszona na „Pchli Targ” pod Wie-
żę Ciśnień do Pasymia 11 i 25 lipca zaprezentowała 
i „przetestował” zgromadzonej publiczności nowe 
opracowane utwory oraz zagrał po raz pierwszy  
publicznie  swoją własną kompozycję, którą grupa 
chce zarejestrować w profesjonalnym studiu mu-
zycznym w Olsztynie. Powodzenia...
A na specjalne życzenie Stowarzyszenia Mazur 
Pasym, 21 sierpnia, podczas Pikniku Rodzinnego 
pod Wieżą Ciśnień, zaprezentował swój coverowy 
repertuar dla społeczności lokalnej oraz turystów. 
Piknik, to impreza integracyjna dla całych rodzin. 
Obfitowała w bardzo wiele atrakcji dla dzieci, mło-
dzieży i  dorosłych. Na wszystkich uczestników 
czekały: konkurencje rodzinne, występy dzieci, 
warsztaty rękodzieła, pokazy strażackie, kiermasze 
ciast i książek, licytacje i loteria fantowa oraz inne 
ciekawostki.

Janusz Ałaj

Zaprezentowali folklor kurpiowski
Zespół śpiewaczy JAŚWERKA, działający przy 
Gminnym Ośrodku  Kultury w Dźwierzutach spra-
wił nie lada niespodziankę członkom  Klubu Se-
niora+ w Szczytnie, pojawiając się na zaproszenie 

opiekunki, Moniki Mostowej w ich siedzibie w śro-
dę 25 sierpnia. Pani Monika do ostatniej chwili 
trzymała w tajemnicy jacy goście odwiedzą tego 
dnia ich siedzibę. Wszystko się wyjaśniło, kiedy 

członkowie Klubu zobaczyli kolorowe, kur-
piowskie stroje zespołu. Spotkanie z  folklo-
rem Kurpi było przewodnim tematem tego 
dnia. Zespół zaprezentował dość znane 
i  popularne w  czasach młodości członków 
utwory śpiewane przy różnych okazjach na 
terenie dzisiejszej kurpiowszczyzny.
Po występach zostało już tylko wspólne śpie-
wanie wszystkich członków Klubu Seniora +. 
Zespół gokowski został bardzo ciepło przyję-
ty i otrzymał już następne zaproszenie w naj-
bliższym, dostępnym terminie.  

Janusz Ałaj

„Kolorowe Jarmarki”  
- XXII jarmark w Szczytnie
W sobotę 07 sierpnia, na dziedzińcu ratusza ruin 
zamku krzyżackiego w Szczytnie, zespoły śpiewa-
cze Wrzosy i JAŚWERKA, działające przy Gminnym 
Ośrodku w Dźwierzutach, na zaproszenie Kierow-
nika Muzeum Mazurskiego w  Szczytnie, Klaudiu-
sza Woźniaka, wystąpiły podczas XXII JARMARKU 
MAZURSKIEGO połączonego ze ŚWIĘTEM MAZUR-
SKIEGO KARTOFLAKA.

Podczas jarmarku oprócz występów muzycznych, 
prezentowali się także zaproszeni twórcy ludowi, 
rzemieślnicy i wystawcy z Warmii i Mazur, oraz Li-
twy, którzy kultywują tradycje dawnego rzemiosła 
i sztuki ludowej.

Janusz Ałaj JANKO - DULSKIEJ
Scena Amfiteatru Dźwierzuckiego. Narodowe czy-
tanie „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej 
oraz JANKO KAPELA śpiewający dla Pani Dulskiej...

Fot. Archiwum Zespołu

Fot. Archiwum Zespołu

Fot. Archiwum Zespołu

Fot. Archiwum Zespołu
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Piknik charytatywny – Razem dla Filipka

Połączyliśmy siły, aby pomóc małemu Wojownikowi
Filip z  Targowa, w  gminie Dźwierzuty, ma 6 lat. 
Jego życie było pełne energii. Lubił bawić się 
z  rówieśnikami w  Avengersów, grać w  piłkę, 
chodzić do przedszkola. Niestety, w  marcu 2021 
roku stwierdzono u niego 4 stadium DSRCT, czyli 
desmoplastycznego guza drobnookrągłokomór-
kowego - nowotworu złośliwego z  przerzutami. 
Obecnie jest poddawany chemioterapii. Tata Filipa 
jest drwalem, ciężko pracuje w  lesie na utrzyma-
nie rodziny. Mama zajmuje się domem i niespełna 
dwuletnim Kajtkiem, bratem Filipa. Od marca dzie-
li życie między dom, a szpital. Rodzice Filipa toczą 
nierówną walkę ze strasznym przeciwnikiem.

ZACZĘLI W DŹWIERZUTACH
Jak przyznają rodzice Filipka, sami finansowo 
nie są w  stanie pokryć nagłych kosztów. Dlatego 
w pomoc i zbiórkę środków zaangażowało się już 
wiele osób i  instytucji. Licytacje dla Filipka roz-
począł GOK Dźwierzuty. W  pomoc włączyły się 
Urząd Gminy, czy jednostki OSP. Jedna z nich, OSP 
Targowo, zaproponowała organizację pikniku cha-
rytatywnego dla chłopca, który odbył się 25 lipca, 
w  parku w  Dźwierzutach i  walnie przyczyniła się 
do jego organizacji. Na scenie pojawili się artyści 
z Kolorowych nutek oraz Wrzosy. Nie zabrakło kier-
maszu ciast i fantów oraz pokazów strażackich. Na 
orliku rozegrano turniej piłkarski Uczniowskich 
Klubów Sportowych. W obu lokalizacjach strażacy 
z OSP z naszej gminy serwowali pyszna zupę, pop-
corn i watę cukrową. Chętni mogli zrobić sobie pa-
miątkowe zdjęcie w fotobudce. Całkowity dochód 
z  imprezy, ponad 19 tysięcy złotych, został prze-
kazany na leczenie i rehabilitację Filipa. W organi-
zację pikniku ogromnie zaangażowały się również 
jednostki OSP z Dźwierzut, Nowych Kiejkut, Lino-
wa i  Rańska, KGW z  Miętkich, Targowa i  Linowa, 
sołectwo Dźwierzuty, wolontariusze z  projektu 
„Równać szanse”, Uczniowskie Kluby Sportowe, 

ZSP w Dźwierzutach i wiele osób indywidualnych. 
Zbiórkę w  czasie trwających tego dnia zawodów 
przeprowadzili również członkowie Klubu Strze-
leckiego Bielik oraz członkowie klubu motocyklo-
wego z Chorzel, którzy licznie odwiedzili imprezę.

ORZYNY NA MEDAL
W akcje pomocy włączyło się również sołectwo 
Orzyny, które 7 sierpnia zorganizowało piknik 
charytatywny pod hasłem „Wszyscy jesteśmy z Fi-
lipkiem”. W programie była licytacja, kiermasz ciast 
i zabawek ,grill, oraz zabawy z  Miki animacje oraz 
wiele innych atrakcji. - Udało nam się zebrać kwotę 
13790zł i 71 euro – mówi Jadwiga Śledzińska, soł-
tys Orzyn. -  Cała kwota została przekazana na ręce 

rodziców Filipa na jego leczenie i  rehabilitację. 
W imieniu własnym i rady sołeckiej oraz radnego 
dziękuję za otwarte serca życzliwości, bezintere-
sowną pomoc i nieocenione wsparcie pań z Orzyn 
za przygotowanie ciast, wszystkim darczyńcom, 
osobom zaangażowanym w  oprawę muzyczna, 
prowadzenie licytacji, animacji dla dzieci.
Jak przyznaje sołtys, dzięki osobom dobrej i  o 
wielkich sercach, udało się zebrać bardzo wysoką 
kwotę, która zaskoczyła organizatorów akcji.
Mamy nadzieję, że stan zdrowia Filipka będzie 
z  każdym dniem ulegał poprawie i  że mały Wo-
jownik pokona straszną chorobę.

Radek Dąbrowski

Fot. Archiwum GOK i Sołectwa Orzyny
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AKCJA LATO
Wakacyjna przerwa dobiegła końca. Jak co roku, 
dla wszystkich dzieci, które uczestniczyły w  zaję-
ciach prowadzonych przez inst. Annę Weichhaus, 
na rozpoczęcie wakacji, jak również na zakoń-

czenie zorganizowaliśmy wycieczki do Ostródy 
(zamek) i Plusek (aquapark) oraz zwiedziliśmy od 
kulis Teatr Jaracza w Olsztynie. Naszym przewod-
nikiem była Barbara Święcicka. Tegoroczna akcja 

lato upłynęła w  niezwykłej miłej atmosferze, co 
widać na zdjęciach.

Fot. Archiwum GOK
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Dźwierzuty. Od stand up po klasykę

Oblicza kultury na scenie GOK
Kultura, to według definicji, całokształt wytworów człowieka. Materialnych i niematerialnych. Może 
być wysoka. Może być niska. Może mieć zwolenników i przeciwników. O kulturze mówimy patrząc 
na dzieło Michała Anioła, ale również słuchając ludowych przyśpiewek. - Zależy nam na tym, aby 
nasi odbiorcy mieli możliwie szeroki wybór – mówi Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor placówki.
Rok 2021 w  całej działalności kulturalnej jest 
specyficzny. Początkowo zamrożone działania, 
wybuch imprez w okresie letnim. Wreszcie, w per-
spektywie, stopniowe przywracanie obostrzeń. 
- Obserwujemy z  jednej strony ogromny głód 
imprez i  wydarzeń u  odbiorców, a  z drugiej spa-
dek uczestników – przyznaje dyrektor GOK. - To 
sytuacja, o której sygnalizują zarówno dyrektorzy 
małych placówek, jak i  choćby teatrów. Dlatego 
rozumiemy, że do pełnego obłożenia sal, w czasie 
wydarzeń kulturalnych, potrzeba jeszcze trochę 
czasu. Nie mniej, stwarzamy przestrzeń, w  której 
każdy chętny może znaleźć coś dla siebie.

Po włosku i ze skrzypcami
Kto był - wyszedł zachwycony, kto nie był, ten 
stracił sporo. Tak można w  kilku słowach podsu-
mować koncert duetu Sergio Bettas’a i Ilony Perz-
Golki, którzy 4 września zabrali nas w  świat mu-
zyki wielkich standardów. Brawurowe wykonanie 
choćby znanego z netflixowego serialu „Bella ciao” 
porwało widzów. Sergio i  Ilona udowodnili, że 
muzyka współczesna, w aranżacjach na skrzypce 
i tenor potrafi być niezwykle ciekawa i atrakcyjna. 
To był cudowny koncert, na światowym pozio-
mie. - Dziękujemy za ten czas. Było nam ogrom-
nie miło gościć tak wybitnych artystów na naszej 

scenie! Dziękujemy Widowni, która tak żywiołowo 
reagowała na występ! - przyznają pracownicy 
GOK. - A artystom, którzy w duecie debiutowali na 
naszej scenie, życzymy sukcesów i  pięknych tras 
koncertowych!

Stand up – premierowo
Stand up, to rodzaj sztuki komediowej polegający 
na monologu komika do publiczności. Czasami 
dotykający ważnych problemów dnia codzien-
nego, częściej tematów, którymi łatwo wywołać 
uśmiech. Stendaperzy często sięgają po wulga-
ryzmy. Dlatego ten rodzaj rozrywki budzi dość 
skrajne emocje. Od zachwytu po niesmak. - Posta-
nowiliśmy sprawdzić, czy taka forma się sprzeda 
i przyjmie na naszej scenie – wyjaśnia Ewa Doliń-
ska-Baczewska. - Występ był jedynie dla widzów 
dorosłych i  ci, którzy kupili bilety, nie żałowali 
z  pewnością. Maciek Adamczyk ze swoim „Syn-
dromem sztokholmskim” i  Arkadiusz Jakszewicz 
z próbkami „Może być” wzbudzali salwy śmiechu 
i momentami zachęcali do refleksji. Mamy nadzie-
ję, że panowie ponownie się u nas zjawią, gdyż jak 
zapowiadali, pracują nad nowymi programami.

W stylu retro
2 października scena zabrzmiała utworami zna-
nymi starszej części naszych odbiorców. „Greckie 

wino”, „Pamelo żegnaj”, czy „Tango milonga” w bra-
wurowym wykonaniu Mateusza Matlasa przenio-
sły nas w drugą połowę minionego wieku. Mate-
usz, to młody wokalista, współpracujący z  takimi 
tuzami polskiej piosenki, jak Sława Przybylska, 
czy Tercet egzotyczny. Jego występ uświetnił wie-
czór, na który zaprosiliśmy panie z kół gospodyń, 
działających w naszej gminie. Panie przygotowały 
mazurskie potrawy, które rywalizowały o laur naj-
smaczniejszej, a po konkursie i wręczeniu nagród 
mogły wspólnie z Mateuszem pośpiewać, a nawet 
zatańczyć.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Spektakl, który każdy dorosły powinien obejrzeć
Zaczyna się spokojnie. Dzwoni telefon ze szkoły. 
Dyrektor zaprasza rodziców na spotkanie. Chodzi 
o  ich syna, który zdaniem dyrektora nie przysta-
je do reszty dzieci. Wizyta w szkole, różne punkty 
widzenia rodziców Tomka i próba zrozumienia sy-
tuacji napędzają akcję. Cały spektakl „Plecak z jed-
norożcem”, którego premierę, w piątek 27 sierpnia, 

Teatr Jaracza wystawił w  dźwierzuckim GOK, to 
pełna trudnych emocji podróż w świat takich po-
jęć jak akceptacja, zrozumienie, stereotypy, ochro-
na dziecka, czy relacje między najbliższymi.
Reżyser, Jan Hussakowski, biorąc na warsztat tekst 
hiszpańskiego dramaturga Paco Bezerra, zmierzył 
się z  tekstem trudnym, mającym bez wątpienia 

misję. Publiczność wciągnięta brawurową grą 
Małgorzaty Rydzyńskiej i  Radka Jamroża odbyła 
podróż w głąb siebie. Wielu rodziców, po obejrze-
niu premiery podkreślało, że zdecydowanie więcej 
czasu powinni poświęcać na bycie i  rozmowy ze 
swoimi dziećmi. Premierę zaszczycili goście z Te-
atru Jaracza, w  tym dyrektor Zbigniew Brzoza, 
członkini samorządu województwa Sylwia Ja-
skulska i wójt Marianna Szydlik. Spektakl powstał 
w ramach programu „Przestrzenie sztuki” i będzie 
pokazywany w  różnych ośrodkach kultury na te-
renie naszego województwa. Dla dźwierzuckiego 
GOK to kolejne wspólne działanie z Teatrem Jara-
cza. Od początku 2020 roku działa w Dźwierzutach 
„Goniec teatralny”, czyli prowadzone przez akto-
rów z Jaracza zajęcia dla młodzieży, w ramach któ-
rych przygotowywane jest słuchowisko osadzone 
w miejscowych legendach i historiach.

Radek Dąbrowski

Fot. Radek Dąbrowski

Fot. Archiwum GOK
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