Kultura
Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach
Na działalność GOK w Dźwierzutach przeznaczono w
budżecie gminy na rok 2021 kwotę 490 107,42 zł.
W ramach tej kwoty zrealizowano szereg zajęć (w tym: gry i
zabawy, spotkania Amatorskiego Ruchu Artystycznego, warsztaty
rękodzielnicze, zajęcia plastyczne i kulinarne), programów (w tym
profilaktycznych i kampania „Postaw na Rodzinę) oraz działalności
charytatywnych.
W ramach zajęć w Świetlicy Osiedlowej w Dźwierzutach
odbywały się zajęcia w 4 grupach, w których uczestniczyło łącznie
41 osób. Zostały zorganizowane także półkolonie dla 40 osób.

W ramach tego wydarzenia zorganizowano
wojewódzki konkurs literacki „Z polskiego na nase”, powiatowy
konkurs rękodzieła „Odzienie dla baby”, Gminny Konkurs
Plastyczny „Kłobuk, Smętek i Pofajdok”, Konkurs kulinarny dla
KGW na potrawę mazurską oraz sympozjum naukowe
„Mazurska gadka”.

W ramach konkursu Równać Szanse aż dwukrotnie udało
się pozyskać dofinansowanie na działania pn. „Mazurska Młodzież
– dobre spotkania” oraz „Kulinarna Podróż Dookoła Świata”.
Łączna kwota dofinansowania wyniosła 17 000,00 zł.

Baby Dźwierzuckie w konkursowych ubraniach
W 2021 roku GOK zorganizował bezpłatne zajęcia nauki
języka angielskiego dla osób 50+, odbył się spektakl on-line
„Plecak z jednorożcem” w ramach premiery Teatru im. Stefana
Jaracza w Olsztynie, Janku Muzykant odbył pięć kulinarnomuzycznych podróżny po gminie oraz jak co roku odbyła się
akcja „Nakarm zwierzaka bezdomniaka”.
Nie sposób wymienić wszystkich aktywności, które
realizował GOK w 2021 roku. Relację ze wszystkich wydarzeń
można śledzić na stronie

www.facebook.com/GOKDzwierzuty
Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach
Zajęcia świetlicowe w ramach letnich półkolonii 2021
W GOK w Dźwierzutach funkcjonują stałe koła
zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2021 roku
uczestniczyło w nich łącznie 163 osoby. Przy GOK działają na stałe
stowarzyszenia – jak Gminny Oddział Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, który zrzesza 50 osób, Zespół Śpiewaczy
WRZOSY i JAŚWERKA, zespół rockowy CYRLA, zespół folkowy
YANKO KAPELA. W ciągu całego 2021 roku dały one łącznie 26
koncertów.
W murach GOK odbyły się konkursy, turnieje, przeglądy
artystyczne, imprezy taneczne i okolicznościowe. Nie sposób
wymienić wszystkich.
GOK wielokrotnie angażował się w działalność
charytatywną organizując choćby zbiórkę w ramach Wiejskiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy dla chorych dzieci z terenu
gminy Dźwierzuty.
W ramach swojej działalności w dalszym ciągu wydawany
jest Informator gminny, który bezpłatnie kolportowany jest wśród
mieszkańców gminy.
Ważnym wydarzeniem w gminie było zorganizowanie
Roku Mazurskiego. Był to cykl wydarzeń, który miał na celu
obudzić w mieszkańcach tożsamość miejsca, w którym żyją.

W 2021 roku w bibliotece przybyło 565 książek na
łączną kwotę 12 617,94 zł. Na działalność placówki
przeznaczono kwotę 167 182,17 zł.

Rok
2019
2020
2021

Czytelnicy
433
380
385

Wypożyczenia
10649
7302
10893

W 2021 roku odbyło się 12 spotkań Dyskusyjnego
Klubu Książki, odbyło się 105 spotkań z oddziałami
przedszkolnymi w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Ponadto odbyły się akcje „Mała książka – wielki człowiek”
„Narodowe czytanie”, spotkanie członków Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich Koło w Szczytnie.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach brała
udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie olsztyńskim.
W ramach tej inicjatywy odbyły się warsztaty dla młodzieży pn.
„Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji
cyfrowych”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach działa także
aktywnie na swoim profilu społecznościowym.

www.facebook.com/profile.php?id=100072380953443

