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Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy i Goście!

Kiedy w zeszłym roku oddawaliśmy do druku poprzedni numer biuletynu, wydawało się nam, 
że świat, choć się przez covid zmienił, to jakoś został przez nas oswojony. Nauczyliśmy się 
w miarę funkcjonować, naukowcy dawali nieśmiałe sygnały opanowywania pandemii. I przy-
szedł 24 lutego tego roku. I świat znów stał się bardziej skomplikowany, mniej bezpieczny i pe-
łen ludzkich tragedii, które dzieją się tak blisko nas. Ukraina krwawi, a my wszyscy z niepoko-
jem spoglądamy w jej kierunku. Paradoksalnie ta sytuacja rodzi jednak ogrom dobra. Dobra 
wśród tak wielu naszych mieszkańców. Przekazaliście Państwo tak dużo darów, przyjęliście 
uchodźców do swoich domów, darzycie ich życzliwością. Z całego serca Wam za to dziękuję.
Cieszę się również, że pomimo wszelkich zawirowań świata w naszej małej ojczyźnie, naszej 
gminie, dzieje się tak dużo innych, dobrych rzeczy. Oddajemy do użytku kolejne drogi, remon-
tujemy, budujemy nowe obiekty. Dzieje się również na poziomie społecznym i kulturalnym. 
O tym wszystkim przeczytacie Państwo w 23. już numerze naszego biuletynu. Miłej lektury.

Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty

Wydawca:
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Dźwierzuty. Park terapeutyczny w Dźwierzutach

Kojące ścieżki czekają na mieszkańców
Gmina Dźwierzuty zrealizowała prace nad projektem „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w  Dźwierzutach poprzez utworzenie parku terapeutycznego na działce nr 1087, 
obręb Dźwierzuty”, który otrzymał finansowe wsparcie z budżetu samorządu województwa 
warmińsko-mazurskiego w ramach konkursu „Aktywna wieś Warmii, Mazur i Powiśla” w 2021 roku.
- Głównym założeniem projektu było zastosowa-
nie nowatorskich metod wspomagających powrót 
do aktywności fizycznej osób z  chorobami prze-
wlekłymi, po przebytym zakażeniu wirusem SARS-
CoV-2 – mówi Marianna Bogusława Szydlik, wójt 
gminy Dźwierzuty. - Park służy osobom w  wieku 

senioralnym, a  także tym po długotrwałym od-
osobnieniu związanym z  wprowadzonym na te-
renie Polski stanem epidemii. Przestrzeń Parku 
została rozplanowana w ten sposób, aby poprzez 
terapię kolorem, aromaterapię i  proponowaną 
aktywność fizyczną miała ona kojący, relaksujący 

i terapeutyczny wpływ na odwiedzające park oso-
by - dodaje wójt.

Tablice pomogą w terapii
Zapraszamy Państwa na ścieżkę kardio, która pro-
ponuje szereg aktywności. Zostały one opisane 
szczegółowo na jednej z  tablic zamontowanych 
w  Parku. Kolejna tablica opowiada o  właściwo-
ściach terapeutycznych posadzonych w  Parku 
roślin.
Park znajduje się na ulicy Szczycieńskiej w Dźwie-
rzutach, tuż za ostatnim blokiem Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Sasek”. To piękne miejsce na ma-
pie gminy Dźwierzuty, które warto odwiedzić.
- W  tym miejscu dziękujemy wszystkim osobom, 
które bezpośrednio zaangażowały się w prace nad 
powstaniem Parku – mówi dumnie wójt Szydlik. 
- Mieszkańcom gminy, członkom Grupy Odnowy 
Wsi oraz pracownikom Urzędu Gminy w  Dźwie-
rzutach.

*Park terapeutyczny powstał za kwotę 45 000 
zł, w  tym 20 000 zł stanowiła kwota dofinan-
sowania z  budżetu samorządu województwa 
warmińsko-mazurskiego.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Fot. Archiwum UG

Zachęcamy do wiosennych spacerów w Dźwierzuckim Parku Terapeutycznym
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Gmina Dźwierzuty. Pomoc dla uchodźców płynie z wielu stron

Schronienie znaleźli w polskich domach
Wojna zabrała im dosłownie wszystko. Nie tylko 
mieszkania, domy, oszczędności, pracę, ale rów-
nież bliskich i poczucie spokoju. Musieli w pośpie-
chu, często z małą walizką, uciekać przed bomba-
mi. Do naszej gminy trafiło kilkunastu uchodźców 
z  objętej wojną Ukrainy. Znaleźli schronienie 
w  polskich domach. Czeka ich proces adaptacyj-
ny, wyrobienie dokumentów, kontynuacja nauki 
dzieci, a w przypadku dorosłych odnalezienie się 
na rynku pracy. - Robimy wszystko, żeby jak naj-
bardziej złagodzić te wszystkie procesy – zapew-
nia wójt Szydlik.

Kiedy 24 lutego Rosja napadła na Ukrainę, ogrom-
na część Polaków zaczęła organizować zbiórki 
pomocowe. Podobnie sytuacja rozwinęła się 
w naszej gminie. - Niektórzy prowadzili zbiórki na 
własna rękę i wozili dary do Szczytna, na granicę, 
albo wręcz wysyłali je na Ukrainę – wyjaśnia se-
kretarz gminy Barbara Trusewicz. - Po kilku dniach 
wojewoda Warmińsko-Mazurski zaangażował sa-
morządy w koordynację zbiórki. Powstała lista naj-
bardziej potrzebnych produktów, które po zewi-
dencjonowaniu trafiały do Olsztyna, a  następnie 
na granicę, w zbiorczych transportach.

W naszej gminie znaleźli się ludzie, którzy otwo-
rzyli swoje domy na gości z  Ukrainy. Tak, nasza 
społeczność powiększyła się o  kilkanaście osób, 
które znalazły tu schronienie. To mamy z dziećmi. 
Jak wiemy, wprowadzone przez władze Ukrainy, 
rozporządzenie zabrania opuszczania kraju przez 
mężczyzn w wieku 18-60 lat.

Dzieci idą do szkół,

mamy znajdą pracę
Aby zapewnić naszym gościom jak najlepsze 
warunki do szybkiej adaptacji władze gminy 
w porozumieniu ze szkołą podstawową w Dźwie-
rzutach zorganizowały dla nich spotkanie. W pią-

tek, 11  marca, w  szkolnej świetlicy z  ukraińskimi 
gośćmi spotkali się wójt, przedstawiciele urzędu 
gminy, GOPS, rady gminy i  szkoły. Dzieci mogły 
poznać polskich rówieśników i  zwiedzić szkołę. 
Mamy dowiedziały się, jak najszybciej wyrobić po-
trzebne dokumenty oraz na jaką pomoc ze strony 
gminy oraz instytucji powiatowych mogą liczyć.
- Sytuacja, która spotkała te osoby jest dla nas, ży-
jących w pokoju, trudna do wyobrażenia. Stracili 
jeśli nie wszystko, to ogromnie wiele. Znaleźli się 
w obcym kraju, obcym języku, obcej rzeczywisto-
ści. Chcemy pomóc im jak najszybciej odnaleźć 
się w tym wszystkim, co jest dla nich nowe. Żeby 
poczuli się u  nas 
bezpiecznie i  do-
brze. Żeby nauczyli 
się języka, znaleźli 
pracę, a dzieci mogły 
kontynuować naukę. 
Robimy wszystko, 
żeby jak najbardziej 
złagodzić te wszyst-
kie procesy – zapew-
nia wójt Szydlik.

Wójt jest też nie-
zmiernie wdzięczna 
wszystkim, którzy 

włączają się w pomoc. - Już sam odzew na ogło-
szoną zbiórkę w  urzędzie gminy przerósł nasze 
najśmielsze oczekiwania. Wiele osób przynosiło 
naprawdę kartony produktów. Od jedzenia, po 
środki czystości. W  zbiórkę zaangażowały się też 
szkoły. Dziękuję każdemu, kto otworzył serce dla 
potrzebujących – mówi wójt Marianna Szydlik. - To 
wspaniałe, że znaleźli się również gotowi do przy-
jęcia uchodźców. Ze strony samorządu staramy się 
zapewnić wszelką możliwą pomoc.

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Fot. Archiwum GOK
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LABORATORIUM PRZYSZŁOŚCI W LICZBACH
70 000zł Szkoła Podstawowa im. Bogumiła Linki w Dźwierzutach

30 000zł Szkoła Podstawowa w Orzynach
30 000zł Szkoła Podstawowa w Rumach

Gmina Dźwierzuty. Szkoły z covid’owym dofinansowaniem

130 tysięcy na laboratoria przyszłości
Gmina Dźwierzuty otrzymała dofinansowanie w kwocie 130. 
tysięcy złotych na uruchomienie Laboratoriów Przyszłości we 
wszystkich szkołach podstawowych, dla których jest organem 
prowadzącym.

- Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna 
realizowana przez Ministerstwo Edukacji i  Nauki 
we współpracy z  Centrum GovTech w  Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów – mówi Marianna Bo-
gusława Szydlik, wójt gminy Dźwierzuty - Celem 
działań jest stworzenie bazy nowoczesnej szkoły, 
w której zajęcia będą prowadzone w sposób cie-
kawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający od-
krywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. 
Mam nadzieję, że realizacja tego projektu spotka 
się z ogromnym zaintereowaniem uczniów.

bt

Program finansowany 
jest z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19.

Dźwierzuty. Trwa termomodernizacja GOK

Ciepło, ciepło coraz cieplej
Gminny Ośrodek Kultury w  Dźwierzutach prze-
chodzi gruntowną termomodernizację.
Na dzień dzisiejszy została już rozprowadzona 
instalacja grzewcza, zamontowano nowy piec 
na pellet drzewny, docieplono niemalże całą ele-
wację zewnętrzną. Co pozostało do zrobienia? 
Między innymi ocieplenie stropu i dachu nad salą 
widowiskową, budowa nowych łazienek dosto-
sowanych do potrzeb odób niepełnosprawnych, 
malowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku, wy-
miana oświetlenia wewnątrz na energooszczędne 
oraz np. wymiana drzwi. 10 lutego odbył się od-
biór pierwszego etapu realizacji inwestycji.

Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach” realizowa-
ne jest w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność 
Energetyczna 4.3 Kompleksowa modernizacja 
energetyczna budynków, poddziałania 4.3.1 Efek-
tywność energetyczna w budynkach publicznych, 
Schemat A.

Kwota dofinansowania wynosi 359 066,51 zł.
bt

Odporność  
za 250 tysięcy 
złotych
GMINA DŹWIERZUTY. Wojewoda Warmińsko-Ma-
zurski Artur Chojecki i Dyrektor Wydziału Bezpie-
czeństwa i  Zarządzania Kryzysowego Krzysztof 
Kuriata przekazali czeki przedstawicielom gmin, 
które zostały nagrodzone w  Konkursie Rosnąca 
odporność. W  naszym województwie 50 gmin 
otrzymało w sumie 31 milionów złotych. 
Gmina Dźwierzuty zajęła 3 miejsce w  powiecie 
szczycieńskim, więc na gminne konto wpłynęła 
kwota 250 000 zł. Wojewoda przekazał Mariannie 
Bogusławie Szydlik, wójt gminy Dźwierzuty czek.

bt

Renault G230 
zasilił OSP 
Miętkie
GMINA DŹWIERZUTY. Gmina Szczytno przekazała 
Gminie Dźwierzuty specjalny samochód pożarni-
czy. Wójt gminy Dźwierzuty Marianna Bogusława 
Szydlik, w obecności strażaków ochotników z jed-
nostki OSP Miętkie na czele z prezesem jednostki 
Krzysztofem Sawickim, podpisała w  listopadzie 
umowę darowizny samochodu pożarniczego 
z  wójtem gminy Szczytno Sławomirem Wojcie-
chowskim.
Samochód, który do tej pory wykorzystywany 
był w Gminie Szczytno przez OSP Trelkowo został 
przekazany przez gminę Dźwierzuty jednostce 
OSP Miętkie.
- Samorządowi Gminy Szczytno składam serdecz-
nie podziękowania za tak ogromne wsparcie w za-
pewnienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy 
Dźwierzuty – powiedziała wójt Szydlik.

bt

Fot. Archiwum UG

Fot. Archiwum UG

Renault G230 zasilił OSP Miętkie

Gmina Dźwierzuty zajęła 3 miejsce 
w powiecie szczycieńskim

Fot. Archiwum GOK

Trwa modernizacja budynku GOK
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W ZWIĄZKU Z AKTUALNĄ SYTUACJĄ NA UKRAINIE 
ORAZ LICZNYMI ZGŁOSZENIAMI FIRM CHCĄCYCH W TRYBIE 

PILNYM PRZENIEŚĆ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ DO POLSKI

ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ O INFORMACJĘ O DOSTĘPNYCH 
„OD RĘKI” HALACH MAGAZYNOWYCH I PRODUKCYJNYCH.

PROSIMY RÓWNIEŻ O INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI 
ZAPEWNIENIA ZAKWATEROWANIA 

DLA POTENCJALNYCH PRACOWNIKÓW

KONTAKT: 

WARMIŃSKO-MAZURSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.

89 535 90 02, e-mail: sekretariat@wmsse.eu

Gmina Dźwierzuty. Budowa przedszkola w Orzynach

3 351 895 zł z Polskiego Ładu 
wesprze inwestycję
„Budowa przedszkola z dwoma oddziałami przed-
szkolnymi i  dwiema salami nauczania dla klas 
pierwszych szkoły podstawowej wraz z  niezbęd-
nym zapleczem socjalnym i  administracyjnym 
oraz infrastrukturą wewnętrzną i  zewnętrzną” to 
dokładna nazwa projektu gminy Dźwierzuty, któ-
ry otrzymał dofinansowanie w  ramach pierwsze-
go naboru Programu Inwestycji Strategicznych 
„Polski Ład”.

- Do samorządu trafi kwota dofinansowania w wy-
sokości 3 351 895 zł co zgodnie z  kosztorysem 
stanowi 85% kosztów całego zadania – mówi 
dumnie Marianna Bogusława Szydlik, wójt gminy 
Dźwierzuty. - Ta inwestycja jest niezbędna dla na-
szej gminy i cieszymy się, że dzięki tym środkom 
jej realizacja będzie możliwa.
Jestem szczęśliwa, bo dzięki tej inwestycji nasze 
dzieci będą mogły uczyć się w  nowoczesnym 
i bezpiecznym obiekcie.

Budynek powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie 
sali gimnastycznej. Będzie dwukondygnacyjny, 
niepodpiwniczony o dachu wielospadowym. For-
mą nawiązywał będzie do istniejącego budynku 
szkoły. Inwestycja obejmuje budowę niezbędne-
go zaplecza socjalnego i  administracyjnego oraz 
infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną.
Nabór ofert zakończył się 18 marca.  

bt

DREWNIANE 
PRZYSTANKI
Nowe przystanki autobusowe są prawdziwą ozdo-
bą wsi Jabłonka w  Gminie Dźwierzuty. Dodatko-
wo zostały ozdobione tablicami ze zwycięskimi 
przepisami na potrawy z  gruszek i  jabłek. Przy-
stanki powstały dzięki wsparciu finansowemu Ma-
łych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego, edycja 2021.

bt

RUMY Z ASFALTEM
Zmodernizowana droga gminna w Rumach odda-
na do użytku. Firma AS-Drog Sp. z o.o. z Olsztyna 
zakończyła prace nad realizacją zadania pn. „Prze-
budowa drogi gminnej nr 195001N w  m. Rumy 
od km 2+111 do km 2+600 obręb 0014 Rumy 
gmina Dźwierzuty”. W grudniu dokonano odbioru 
technicznego drogi i  oddano ją do użytkowania. 
- Inwestycja polegałą na wykonaniu nowej na-
wierzchni dla ruchu pojazdów z warstwą ścieralną 
i  warstwą wyrównawczą z  betonu asfaltowego, 
pobocza z  kruszywa łamanego oraz 18 zjazdów 
bitumicznych na posesje. - mówi Marianna Bogu-
sława Szydlik, wójt Gminy Dźwierzuty.
Inwestycja w  całości sfinansowana została z  Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
- Mieszkańcom serdecznie dziękujemy za cierpli-
wość i zrozumienie – dodaje wójt.

bt
Fot. Archiwum UG

Fot. Archiwum UG

Fot. Archiwum UG

Projekt przedszkola w Orzynach

ZAPRASZAMY 
ЗАПРОШУЄМО

Wszystkich Ukraińców na bezpłatny kurs 
podstaw języka polskiego.

Усім Yкраїнцям на безкоштовний курс 
основ польської мови.

W każdą środę i piątek, godz. 18.15-20.00
Щосереди та п’ятниці о 18.15-20.00

Kurs jest dla całych rodzin, 
niezależnie od wieku.

Курс для всієї родини, 
незалежно від віку.

Dźwierzuty, Świetlica Osiedlowa, 
ul. Szczycieńska 26 a

Dźwierzuty, ЖК-клуб, 
ул. Щиценська 26 а
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Sport. Pięćdziesiątka młodych piłkarzy gra w Dźwierzutach

Następcy Lewandowskiego trenują w UKS
– Zwyciężyli nie tyle umiejętnościami, co sercem 
i  wolą walki – mówi trener Krzysztof Ciechacki 
o  młodzikach UKS Dźwierzuty. - Byli w  grupie 
z  Pasymiem, Gągławkami i  Ostródą. I  wygrali tę 
grupę, choć przeciwnicy technicznie byli czasem 
lepsi. Widać, że mają ogromny zapał. Dodatkowe 
zajęcia SKS poza treningami i  godziny spędzone 
na orliku przynoszą efekty – chwali swoich pod-
opiecznych trener.

Uczniowski Klub Sportowy Dźwierzuty powstał 
rok temu. Początkowo trenowało w nim czterna-
ścioro dzieci. Obecnie w  trzech grupach jest ich 
około pięćdziesiątki. – Są cztery dziewczyny, ale 
ciągle czekamy na kolejne – zapewnia trener. 

WSPÓLNA PRACA Z EFEKTAMI
Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu w po-
niedziałki, środy i soboty. Zawodniczki i zawodni-
cy podzieleni są ze względu na wiek. Grupa Żak 

to urodzeni w  2014 i  młodsi. Grupa Orlik – 2011 
i  młodsi. Najstarszą grupę „Młodzik” tworzą uro-
dzeni w 2009 i młodsi.
Co warte podkreślenia i jak twierdzi trener Krzysz-
tof Ciechacki niespotykane – zajęcia dla dzieci są 
bezpłatne. Rodzice nie płacą składek.
– Tu warto też podkreślić, że dzięki pani wójt uda-
ło się kupić stroje treningowe i meczowe. Z takim 
wsparciem ze strony samorządu nie spotkałem się 
wcześniej nigdzie – podkreśla trener. – Uważam, 
że tu jest naprawdę doskonały klimat do gry w pił-
kę. Z  jednej strony pełne zapału dzieciaki, z  dru-
giej doskonale zorganizowani rodzice, a z trzeciej 
wsparcie samorządu. I za tym idą wyniki.

ZAPAŁEM MOŻNA WYGRYWAĆ
Przykładem są najstarsi zawodnicy z  grupy „Mło-
dzik”. W minionym sezonie wygrali bardzo trudną 
grupę. – Zwyciężyli nie tyle umiejętnościami, co 
sercem i wolą walki – mówi trener Krzysztof Cie-

chacki o  młodzikach 
UKS Dźwierzuty. – 
Byli w  grupie z  Pasy-
miem, Gągławkami 
i  Ostródą. I  wygrali tę 
grupę, choć przeciw-
nicy technicznie byli 
czasem lepsi. Widać, 
że mają ogromny za-
pał. Dodatkowe zaję-
cia SKS poza treninga-
mi i godziny spędzone 
na orliku przynoszą 
efekty – chwali swo-
ich podopiecznych 
trener.
Młodzi zawodnicy bio-
rą udział w  licznych 

turniejach, z  których często przywożą puchary 
i medale. - Najważniejsze, że wracają uśmiechnię-
ci. Nawet, jeśli zajmą miejsce daleko poza podium, 
staramy się uczyć ich, że nie zawsze zwycięstwo 
jest najważniejsze – podkreśla trener.
Dobrą atmosferę czuć na treningu. Zanim na 
dobre się zacznie jest chwila, aby pochwalić się 
sukcesami, albo podzielić tym co trudne. I młodzi 
piłkarze chętnie to robią.
Dobra atmosfera i  osiągane wyniki, to w  dużej 
mierze zasługa ogromu pracy, jaką wykonuje 
zarząd UKS. Młodzi piłkarze są zaopiekowani 
również od strony formalnej. – To, co widzimy na 
boisku, to jedno, ale żeby klub mógł prawidłowo 
funkcjonować ktoś musi ogarniać wszystkie for-
malności, choćby związane ze zgłaszaniem za-
wodników, organizacją turniejów. I  tu naprawdę 
ogromne podziękowania należą się prezesowi 
UKS Łukaszowi Serafinowi i wspierającej go Beacie 
Lipskiej – dodaje trener. – Oni wszystko to robią 
społecznie i poświęcają ogrom czasu i energii.

WYCHOWAŁ POKOLENIA
Krzysztof Ciechacki mieszka i pracuje w Biskupcu. 
Z „Tęczą Biskupiec” związany jest od 1999 roku. 
Prowadził w niej wszystkie grupy wiekowe. – Tre-
nowałem nawet seniorów w  IV lidze. Kiedy prze-
kazywałem stery, zespół był na 3. miejscu – mówi 
Ciechacki. Jak podkreśla, zna klub od podszewki, 
a wielu z jego zawodników przyprowadza na tre-
ningi swoje dzieci. Praca z  młodymi piłkarzami 
przynosi wymierne efekty nie tylko na boisku. 
Niektórzy z nich chcą iść w ślady pana Krzysztofa. 
– Kiedy trener zaproponował, żebyśmy pomagali 
mu w prowadzeniu treningów w Dźwierzutach, to 
nie było nawet chwili zastanawiania – mówi szes-
nastoletni Filip Sawicki, który na zmianę z kolegą 
przyjeżdża pomagać trenować młodych piłkarzy. 

Fot. Archiwum GOK
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– Póki co wiążę swoją przyszłość z  grą w  piłkę. 
Chciałbym być profesjonalnym piłkarzem. Ale cią-
gnie mnie też do trenerki. Zdobywanie doświad-
czenia już teraz jest dla mnie niezwykle cenne. 
Poza tym, trenerowi się nie odmawia, kiedy prosi 
o pomoc. 
Na pytanie dlaczego, Filip odpowiada bez zasta-
nowienia. – Bo za tyle ile on dla nas zrobił, nie moż-
na odmówić. Pan Krzysztof, to nie tylko trener. On 
jest jak ojciec, jak starszy kolega, z którym można 
porozmawiać, zwierzyć się, poprosić o radę – wy-
jaśnia młody piłkarz i asystent Ciechackiego.

Trener i zawodnicy czekają na kolejnych chętnych 
do gry w UKS. – Sport może być naprawdę piękną 
przygodą. Jest zdecydowanie lepszą formą spę-
dzania czasu niż siedzenie samemu przed kompu-
terem. Dlatego serdecznie wszystkich zapraszamy 
– dodaje Krzysztof Ciechacki. 

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Gmina Dźwierzuty. V Bieg na Kulce

Kulka powraca po trzech latach
Po trzech latach 
rozłąki możemy 
w  końcu napisać 
to, na co wszyscy 
z  utęsknieniem 
czekaliśmy: zapi-
sy na „V Mazurski 
Bieg na Kulce” są 
otwarte. Biegowa 
impreza odbędzie 
się już 24 kwietnia 
2022r. w  Ośrodku 
Wypoczynkowym 
„KULKA”. Reakty-
wowane jubile-
uszowe wydanie 
biegu będzie mia-
ło mnóstwo no-
wych atrakcji.
- Dziś jedną z nich 
możemy wstępnie 
zdradzić – zapowiada Józef Zdunek z  Klubu Bie-
gacza Jurund Szczytno, organizator biegu. - Czeka 
na was 10. km trasa, która niejednemu biegaczowi 
rozpali mięśnie łydek oraz spłyci oddech do mi-
nimum. Tym razem trasa nie będzie biegła wokół 
jeziora Łęsk. Przyjedźcie, przekonajcie się. Gwa-
rantujemy niezapomniane wrażenia.
Dzieci oraz młodzież, osób startujących w  bie-
gu będzie mogła podczas trwania imprezy pod 
okiem instruktorów uczestniczyć w  atrakcjach 
Ośrodka Wypoczynkowego Kulki – atrakcje uwa-
runkowane są warunkami atmosferycznymi.
Serdecznie zapraszamy!
Nieodłączną częścią „Jurundowych” imprez bie-
gowych jest również zbiórka na cel charytatywny. 
Podczas „V Mazurskiego Biegu Na Kulce” każdy 
będzie miał zaszczyt i możliwość wsparcia Wiktora 
i  Dawida Sakowicz, małych mieszkańców gminy 
Dźwierzuty.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE, REGULAMIN, ZA-
PISY NA STRONIE www.superczas.pl/kulka2022

Harmonogram imprezy:
Niedziela 24 kwietnia 2022 r.
08:30 – 10:30 Odbiór Pakietów w Biurze Zawodów
10:30 – 11:00 Zapisy w  dniu startu pod warun-
kiem, że będą wolne numery startowe
11:00 – 13:30 Program artystyczny i atrakcje dla dzieci
11:15 – Uroczyste otwarcie
11:30 – 13:15 Bieg na dystansie 10 km
13:30 – 14:30 Wręczenie nagród

Powiat Szczycieński. I Półmaraton po kolei już 5 czerwca

Biegacze na start
Kalendarz tegorocznych wydarzeń sportowych 
nabiera rumieńców. W  naszym powiecie poja-
wiła się nowa propozycja dla wszystkich kocha-
jących bieganie - I  Półmaraton Po Kolei, który 
wystartuje w  niedzielę 5 czerwca 2022 r. w  Le-
manach k. Szczytna i pokieruje biegaczy po przy-
gotowanej pod ruch turystyczny nieczynnej linii 
kolejowej przebiegającej przez gminę Szczytno 
oraz gminę Dźwierzuty
Półmaratońska trasa będzie atestowana, a  na 
najszybszych czekają atrakcyjne nagrody finan-
sowe! Odbędą się również biegi dla najmłod-
szych.
Rejestracja internetowa ruszyła, a  szczegóły 
biegu znajdziecie na www.superczas.pl/poko-
lei2022.

Organizatorami wydarzenia są:
Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 
w Szczytnie
Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Szczy-
cieńskiego
Urząd Gminy Szczytno
Urząd Gminy Dźwierzuty
8 Szczycieński Batalion Radiotechniczny
OSP Gmin Szczytno i Dźwierzuty

POMAGAMY
Wiktor i  Dawid Sakowicz w  lipcu będą mieli 
cztery latka. Dawid urodził się z  zarośniętym 
przełykiem, operowany w  drugiej dobie ży-
cia. Bardzo często w  miejscu zespolenia robi 
się zwężenie i  Dawid musi mieć poszerzanie 
przełyku w  znieczuleniu ogólnym. W  zeszłym 
roku w kwietniu zdiagnozowany autyzm i nie-
dosłuch obustronny umiarkowany. Wiktor 
urodził się jako zdrowe dziecko. We wrześniu 
zeszłego roku również zdiagnozowano u nie-
go autyzm. Obaj chłopcy nie mówią. Uczęsz-
czają do przedszkola specjalnego w Szczytnie. 
Aby w  przyszłości mogli w  miarę normalnie 
funkcjonować potrzebują drugiej i kosztownej 
rehabilitacji.

FUNDACJA Siepomaga
Pl. Władysława Anders 3, 61-894 Poznań
NR.KRS. 0000396361 – CEL SZCZEGÓŁOWY 
0160721 DAWID I WIKTOR
NR. RACHUNKU:
96 2490 1028 3587 1000 0016 0721
z dopiskiem Wiktor i Dawid Sakowicz

Fot. Archiwum Organizatora
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Ferie w Dźwierzutach  
pełne atrakcji
GOK Dźwierzuty, pomimo trwającego remontu, 
nie zawiesił całkowicie działalności. W  Wiejskiej 
Świetlicy Osiedlowej przez dwa tygodnie odbywa-
ły się zimowiska, w których wzięło udział trzydzie-
ścioro dzieci. Oprócz zabaw, gier i  szaleństwa na 
śniegu dzieci miały różnorodne zajęcia i warsztaty 
m.in.: robienia mydełek, kulinarne, slime, plastycz-
ne, rękodzielnicze. Dzieci były podzielone na dwie 
grupy. – Same chciały, żeby zajęcia odbywały się 
w pierwszym tygodniu dla chłopców, a w drugim 

dla dziewczynek – mówi Beata Lipska.
Dzieci uczęszczające na zajęcia stałe do 
głównej siedziby ośrodka swoje zajęcia 
miały głównie w formie on-line. Jednak 
na zakończenie ferii czekał je wypad do 
Mikołajek. Najpierw basen w  słynnym 
„Gołębiu”, a potem odwiedziny w Cen-
trum Kultury „Kłobuk”. Było spotkanie 
z miejscową OSP oraz ognisko z kiełba-
skami. Pełniący rolę gospodarza Jaro-

sław Puszko, dyrektor CK Kło-
buk w ramach podziękowania 
otrzymał przygotowany przez 
mamę jednego z  dźwierzuc-
kich dzieci obraz.
Mamy nadzieję, że po takich 
feriach rozpoczynający się se-
mestr nie będzie dla kogokol-
wiek straszny.

Radosław Dąbrowski

Trzecie Dyktando niepodległościowe w Dźwierzutach za nami
Aby wyłonić zwyciężczynię organizator, czyli 
dźwierzucki ośrodek kultury, potrzebował prze-
prowadzić dwie dogrywki. Arcytrudne dyktando 
okazało się zbyt łatwe, aż dla czterech z  uczest-
niczek. Cóż to były za emocje. Zadaniu najlepiej 
podołała Danuta Skonieczna, która wyprzedziła 
Barbarę Olender i Annę Zdunek.

- Gratulujemy wszystkim uczestniczkom. Dzię-
kujemy Krystynie Furtak za poprowadzenie 
dyktanda – mówi Ewa Dolińska-Baczewska, 
dyrektor GOK. - Dziękujemy również dzieciom 
z grupy pani Ani Weichhaus za doping i zespo-
łowi Miętkowianki za słodką i  muzyczną nie-
spodziankę.

W tym roku wydarzenie objął honorowym patro-
natem olsztyński oddział Instytutu Pamięci Na-
rodowej, który ufundował również nagrody dla 
zwycięzców.

rd

Nakarmili potrzebujące psy i koty
Już po raz czwarty Gminny Ośrodek Kultury 
w  Dźwierzutach zorganizował zbiórkę karmy dla 
bezdomnych zwierząt. Dwie pierwsze edycje mia-
ły charakter całodziennych imprez, w  czasie któ-
rych licytacje przedmiotów za kilogramy jedzenia 
dla zwierząt przeplatały występy artystyczne szkół 
i zespołów z terenu gminy.
Wybuch pandemii spowodował przeniesienie ak-
cji do Internetu. Tak było już w orku 2020. Poprzed-
nie lata to prawie sześć ton karmy. Obecna edycja 
„Nakarm zwierzaka bezdomniaka” przyniosła nie-
mal tonę. W licytacje włączyły się osoby nie tylko 
z  terenu gminy Dźwierzuty, ale także z  powiatu. 
Było naprawdę warto. Wylicytować można było 
m.in. saunę mobilną, z  dowozem jej we wskaza-
ne miejsce na cały dzień, rękodzieło czy bilety na 
spektakl w teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. 
- Forma zbiórki różni się nieco od większości tego 
typu wydarzeń. Zamiast pieniędzy za wylicytowa-
ne przedmioty i  usługi, zwycięzcy przywożą do 
GOK-u  karmę - tłumaczą organizatorzy. Dodają 

także, że zebrane jedzenie trafiło do przytuliska 
dla psów w  Dźwierzutach oraz do osób opieku-
jących się bezdomnymi kotami na terenie gminy 
i poza nią.

Karolina Załucka-Dąbrowska

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum GOK

Część karmy zebranej w trakcie 
zbiórki trafiła do azylu Kocie Piece
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AKCJA MIKOŁAJ W GMINIE
Już po raz kolejny nasz GOK- owski Mikołaj w to-
warzystwie Śnieżynki z  Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w  Dźwierzutach wyruszyli 6 grudnia by 
odwiedzić wszystkie dzieci. Te malutkie i  te nie-
co większe. Byli więc w  przedszkolach, szkołach 
i urzędach. Niektórzy dostali słodycze, a niektórzy 
rózgę. Ci ostatni – obiecali poprawę.

Rumy. Wśród nocnej ciszy, głos się rozchodzi

Rumowska pasterka sięga czasów stanu wojennego
Pierwsza pasterka odbyła się 39 lat temu i zosta-
ła przedstawiona przez nastoletnie mieszkanki 
Rum pod kierunkiem Maryny Okęckiej-Bromko-
wej. Okolicznościowa szopka miała swój początek 
związany z  wprowadzeniem stanu wojennego, 
gdzie wiele osób musiało pożegnać się ze swoją 
pracą. Tak było w przypadku dziennikarki olsztyń-
skiego radia, która w  pobliskich Sąpłatach miała 
letniskowy dom. Nowo powstała parafia Bartołty 
Wielkie, do której przyłączono graniczną mazurską 
wieś Rumy zaczęła swoje religijne życie z probosz-
czem Henrykiem Darasewiczem. Dwoje zaanga-
żowanych i  otwartych na nowe doświadczenia 
ludzi dało impuls do powstania grupy teatralnej, 
której pierwszym przedstawieniem była bożona-
rodzeniowa szopka z  elementami aktualnej sytu-
acji społeczno-politycznej. Kolejne lata przynosiły 
mniej lub bardziej rozbudowane formy świętowa-
nia Bożego Narodzenia w rumowskiej kaplicy, co 
zawsze wzbudzało zainteresowanie mieszkańców 
i gości. Tak było i tym razem. Pandemia, ogranicze-
nia i odejścia bliskich osób zostało odzwierciedlo-
ne w  programie muzyczno-poetyckim zaprezen-
towanym podczas pasterki przez zespół Rumianki. 
Wyjątkowo wśród tradycyjnych kolęd zabrzmiały 
świąteczne utwory „Nadziei blask” i  „Kolęda dla 

nieobecnych”, które wyraziły stan ducha zgroma-
dzonych osób, zasmuconych „szaleństwem dni” 
i  realnym pustym miejscem przy stole. Ale jak to 
bywa od lat zawsze pojawia się „nadziei blask” 
zwłaszcza, gdy podczas pasterki zjawia się Mikołaj 
i  zabawnie rozdaje prezenty, a  w tym roku prze-
szedł samego siebie. Przy kolędzie „Przybieżeli do 
Betlejem pasterze” aniołki rozdawały cukierki licz-
nie przybyłym uczestnikom nocnej mszy. Rumow-
ska pasterka szczególnie jest wyjątkowa dla osób, 
które po raz pierwszy biorą w  niej udział ciesząc 
się jej swoistym klimatem i szczerym zaangażowa-

niem jej organizatorów. Udział w niej biorą osoby, 
które kultywują tą tradycję od lat, jak i nowe po-
kolenia dzieci i młodzieży. W świątecznej scenerii 
zaprezentowali się: Danuta Kuchcińska, Joanna 
Kubicka, Adrianna Kubicka, Bogdan Dudziński, 
Amelia Gwiazda, Milena Żarnoch, Ola Bruderek, 
Emilia Więcek, Agnieszka Gwiazda, Jerzy Świe-
derski. Nowo wybudowana  szopka i  odnowione 
figurki to zasługa Zbigniewa Więcka i Magdaleny 
Załuckiej-Dąbrowskiej.

Danuta Kuchcińska

Purda. Warmińskie bożonarodzeniowe śpiewanie

Dzieci zaprezentowały 
pastorałki i kolędy
Polska kultura jest bogata w obyczaje związane z obchodzeniem Świąt 

Bożego Narodzenia. Mamy swoje tradycje, potrawy i oczywiście śpiewa-

nie kolęd. Najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe można było usłyszeć 

15 stycznia w Klewkach, w czasie zorganizowanego przez Ośrodek Kul-

tury w  Purdzie przeglądu. Uczestnicy prezentujący kolędy oraz wesołe 

pastorałki dostarczyli widowni wielu wrażeń i wzruszeń. Wśród solistów 

znalazły się dzieci z  naszej placówki Lena Olender, Hania Chełchowska 

oraz Oliwia Ciemińska - mówi instruktor GOK Anna Weichhaus.

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum Autorki
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Andrzejkowa integracja  
Kół Gospodyń Wiejskich

W andrzejkowy wieczór, w  świetlicy w  Linowie, 
spotkały się przedstawicielki KGW z terenu gminy 
Dźwierzuty, by wspólnie po raz pierwszy spędzić 
czas po pracowitym mijającym roku. Spotkanie 
upłynęło na biesiadzie przy smakowicie zastawio-
nych stołach, rozmowach oraz śpiewie, któremu 
muzycznie przewodził instruktor GOK Janusz Ałaj.
Spotkaniu przyświecała myśl „By cieszyć się ży-
ciem trzeba dzielić je z  innymi”. Każde z czterech 
kół: Linowo, Miętkie, Popowa Wola, Targowo cha-
rakteryzuje się specyficznym rodzajem swojej 
działalności, która nie prowadzi do rywalizacji, ale 
do wzbogacenia potencjału społeczności lokalnej.
Wyzwaniem andrzejkowym były recitale zespołów 
działających w  gminie: JaśWerka, Miętkowianki, 
Wrzosy i Janko Kapela oraz zawiązujący się zespół 
śpiewaczy z Linowa.
Talenty muzyczne, rękodzielnicze, organizacyjne, 
przede wszystkim kulinarne służą mieszkańcom 
gminy, regionu, a  nawet kraju. Takie towarzyskie 
spotkania dają chwilę wytchnienia, radości oraz 
wiele nadziei na spełnienia kolejnych marzeń. Pla-
nowane są coroczne biesiady w siedzibach innych 
kół.   

„Wrzosowa” Wigilia
Zespół Wrzosy spotkał się 20 grudnia, w  domu 
jednej z  członkiń Bernardy Majek na „wrzosowej” 
wigilii, by zakończyć pełen wrażeń rok wspólnym 
świątecznym spotkaniem. Najważniejszym wyda-
rzeniem miało być świętowanie 15-lecia działal-

ności zespołu, które zostało odwołane ze względu 
na wzrost zachorowań na koronawirus i  troskę 
o uczestników zaplanowanego spotkania. 
Członkowie zespołu mają nadzieję, że uda im się 
zorganizować jubileusz w  bardziej sprzyjających 
okolicznościach. Spotkanie wigilijne miało charak-
ter rodzinno-koleżeński, podczas którego delek-
towano się smakołykami przygotowanymi przez 
„wrzosowe” panie, wspominano dawne wigilijne 
smaki i  zapachy. Świąteczny nastrój uzupełniły 
śpiewane kolędy oraz życzenia sobie nawzajem 
zdrowia i radości z twórczo spędzanego czasu.

Do stajenki
Dobrym momentem odwie-
dzenia stajenki bożonarodze-
niowej jest Święto Trzech Kró-
li. Z takiej też okazji skorzystał 
dźwierzucki zespół „Wrzosy”, 
który na zaproszenie miesz-
kańca Łąki Dymerskiej, Tade-
usza Szewczyka, zaśpiewał 
kolędy przy szopce zbudo-
wanej z jego inicjatywy w Ko-
bułtach. Sołectwo Popowa 
Wola należy do parafii Kobuł-
ty, stąd pomysł postawienia 
naprzeciwko kościoła szopki, 
która symbolizuje przybycie 

pasterzy i  Trzech Mędrców do Świętej Rodziny. 
Figurki w kobułckiej szopce wykonane są z kloca 
drewnianego przez biskupieckiego rzeźbiarza i są 
wielkości ponad dwóch metrów. Wrzosy pomi-
mo zimowej aury rozgrzały serca i  pobudziły do 
wspólnego śpiewu zebranych mieszkańców. Dla 
niektórych z nich było to wzruszającym, a zarazem 
radosnym przeżyciem, doświadczenia jeszcze raz 
świątecznego klimatu. Koło Gospodyń Wiejskich 
z  Popowej Woli częstowało wszystkich własno-
ręcznie upieczonymi piernikami oraz gorącymi 
napojami.

Inspirujacy  
Dzień Babci i Dziadka

21 stycznia, w  wiejskiej świetlicy w  Kobułtach, 
odbyło się pierwsze spotkanie delegacji Kół Go-
spodyń Wiejskich gminy Dźwierzuty i  gminy Bi-
skupiec.
Uroczystość zorganizowana w Dniu Babci i Dziad-
ka przybrała formę integracyjno-szkoleniową, dla 
uczestników spotkania, którzy zainteresowani są 
pracą społeczną na rzecz własnej miejscowości.
Bardziej doświadczeni biesiadnicy dzielili się przy 
tej okazji swoimi talentami kulinarnymi i  arty-
stycznymi. Zespoły Yanko Kapela, Wrzosy, JaśWer-
ka, Diana Bożuchowska współpracujące z  GOK 
w Dźwierzutach nie tylko rozśpiewały, ale też roz-
tańczyły wszystkich zebranych.
Sołtys Kobułt, Andrzej Krupiński wraz z  miesz-
kańcami byli zaskoczeni tak liczną obecnością 

Fot. Archiwum zespołu

DŹWIERZUCKIE ZESPOŁY DZIAŁAJĄ PEŁNĄ PARĄ
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przedstawicieli Popowej Woli, Rutkowa, Dźwie-
rzut, Nowych Kiejkut, Targowa, Kobułt. Kulmina-
cją spotkania było wspólne, pamiątkowe zdjęcie, 
smakowite pierniczki z  KGW Popowej Woli oraz 
okolicznościowe laurki.

Tłusty Czwartek  
z pączkami i ...muzyką

Z inicjatywy Zespołu „Wrzosy” w Tłusty Czwartek, 
w  dźwierzuckiej bibliotece odbył się „mini kon-
cert” związany z karnawałowym zwyczajem. Na tę 
okoliczność członkinie zespołu upiekły domowe 
pączki. Pani Kazimiera – pączki z  nadzieniem wi-
śni, a  panie Zofia i  Halina z  marmoladą. Wrzoso-
we śpiewanie w  klimacie nostalgicznym, umilało 
czwartkowe popołudnie a smakowite pączki osła-
dzały smutne informacje płynące z  mediów. „Hej 
sokoły „ brzmiały inaczej.

Wrzosy uświetniły święto seniorów  w Szczytnie
28 lutego seniorzy ze Szczytna obchodzili 3 roczni-
cę otwarcia Klubu ,,Senior+”w Szczytnie. Z  tej 
okazji Burmistrz Miasta Szczytno Krzysztof Mań-
kowski odwiedził Klubowiczów, którzy przyszyko-
wali specjalną uroczystość urodzinową. Seniorzy 
zaśpiewali wspólnie przygotowany na tą okazję 
hymn Seniorów. Zespoły śpiewaczemu „Wrzosy”, 
„JaśWerka”, oraz Janko Kapela  z GOK w Dźwierzu-
tach  umiliły spotkanie śpiewem i muzyką.

Środowiskowy Dom Samopomocy ruszył 
z ciekawym projektem
Dźwierzucki dom samopomocy zaskakuje 
lokalną społeczność coraz to nowymi po-
mysłami. Najnowszym jest wydanie biu-
letynu przez pracowników i  pensjonariu-
szy ŚDS. Biuletyn pokaże życie i  działania 
ośrodka. Poza tym obszarem ukażą się rów-
nież wywiady i  rozmowy z osobami spoza 
samego domu. Na pierwszy ogień poszli 
członkowie seniorskiego zespołu Wrzo-
sy, którzy na zaproszenie kierownika ŚDS 
Małgorzaty Ochenkowskiej i  koordynatora 
projektu Moniki 
Madrak odwiedzili 
placówkę, aby spo-
tkać się z zespołem 
redakcyjnym. Swo-
imi wspomnieniami 
z  szesnastoletniej 
historii Wrzosów 
dzielili się Zofia Śle-
dzińska, Czesława 
Żyłka oraz Janusz 
Ałaj. Czekamy z  za-
ciekawieniem na 
pierwszy numer!

Opracował  
Janusz Ałaj

RÓWNIEŻ POZA NASZĄ GMINĄ
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Biblioteczne laurki
Z okazji Dnia Babci i Dziadka, odwiedzający biblio-
tekę w  tych dniach babcie i  dziadkowie oprócz 
ciekawej książki na zimowe wieczory zostali obda-
rowywani okolicznościowymi laurkami.
Życzenia i własnorecznie wykonane kartki bardzo 
przypadły seniorom do serca:
„By Wasze życie upływało w zdrowiu i pomyślności.
By nie było w nim smutku, żalu, złości.
Nie bójcie się marzyć, spełniajcie swe pragnienia
Niech Wasza dobroć, nigdy się nie zmienia”.

Nowości książkowe
Gminna Biblioteka Publiczna w  Dźwierzutach  
w  2021 r. wzbogaciła się o  565 nowych książek. 
Z  dotacji otrzymanej z  Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego (4.050,- zł) zakupiono 
185 książek w  ramach dofinansowania na zakup 
nowości wydawniczych w  ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021- 
2025. Z  gminnej dotacji w  wysokości 8.567,94 zł 
biblioteka nabyła 380 książek na sumę 8567,94 zł. 
Zakupione książki to beletrystyka dla dorosłych, 
literatura faktu, książki dla dzieci oraz lektury.

Sieć na kulturę  
w gminnej bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w  Dźwierzutach 
zakończyła udział w  projekcie “Sieć na kulturę 
w  podregionie olsztyńskim” realizowany przez 
Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwo-
ju i  współfinansowany ze środków Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Działanie 3.2. Innowacyjne rozwią-
zania na rzecz aktywizacji cyfrowej. W  ramach 
projektu przeprowadzone zostało szkolenie “Pro-
jektowanie graficzne z  wykorzystaniem aplikacji 
cyfrowych ” wśród dzieci i młodzieży od 10 do 18 
lat, które obejmowało 11 spotkań online od 8 listo-

pada 2021r. do 22.grudnia 2021r. Głównym celem 
szkolenia było rozwijanie kompetencji cyfrowych 
dzieci i młodzieży oraz ich praktyczne zastosowa-
nie. Podsumowaniem projektu było wyposażenie 
biblioteki  w  6 nowych laptopów marki Lenovo 
oraz otrzymanie certyfikatów potwierdzających 
zdobyte umiejętności  przez uczestników oraz 
prowadzącego wspólnie z  trenerem pracownika 
gminnej samorządowej instytucji kultury (GSIK).

Maria Konopnicka czytana 
w gminnych przedszkolach

Wśród patronów roku 2022 ustanowionych przez 
Sejm RP jest pisarka Maria Konopnicka docenio-
na za jej ogromny wkład w  kulturę oraz zasługi 
w działalności patriotycznej: „Za pomocą utworów 
protestowała przeciwko ustrojowi oraz niespra-
wiedliwości społecznej”.
Nasza biblioteka włączyła się w  obchody roku 
czytając dzieciom podczas wizyt w przedszkolach 
gminy wiersze, które swego czasu były bardzo po-
pularne. Dzieci słuchają m.inn.takich wierszy jak: 
„Stefek Burczymucha”, „Wielkie pranie”, „Kochaj lu-
dzi”.Najstarsza książką w dźwierzuckiej bibliotece 
jest książka Marii Konopnickiej wydana w 1949 r. 
„Poezje: wybór dla kl. 6 szkoły podstawowej „
Inni patroni to wybitne postacie z  różnych dzie-
dzin życia: Ignacy Łukasiewicz, Maria Grzegorzew-
ska, Wanda Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, Józef 
Wybicki oraz Romantyzm Polski.

Walentynkowo w bibliotece
Zespół Wrzosy zimowe dni spędza bardzo aktyw-
nie, przygotowując kolejne koncerty. Ze wzglę-
du na modernizację Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Dźwierzutach swoje próby zespół odbywa 
w gminnej bibliotece. 11 lutego zaskoczeni użyt-
kownicy biblioteki z uśmiechem słuchali piosenek 
w klimacie nadchodzących Walentynek. Wszyscy, 
którzy mieli okazję odwiedzić bibliotekę w  piąt-
kowe popołudnie otrzymali z rąk Walentego - Ja-
nusza Ałaja czekoladowe serduszko. Atmosfera 
radości i wzajemnej serdeczności była odzwiercie-
dleniem wyjątkowego święta zakochanych.

Historyczno-literackie  
spotkanie Dyskusyjnego  

Klubu Książki
13 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku spotka-
nie Dyskusyjnego Klubu Książki działającego przy 
Gminnej Bibliotece Publicznej w  Dźwierzutach. 
W tym dniu było wielu powodów do świętowania: 
3 miejsce klubu w grywalizacji wojewódzkiej DKK  
i uczczenia 40- rocznicy Stanu Wojennego. Lektury 
klubowiczek też były osadzone tematycznie w nie-
dawnej historii i postaw ludzi względem jej wyda-
rzeń. Członkinie dźwierzuckiego klubu cieszyły się 
z utrzymanego miejsca, choć trochę liczyły na wię-
cej, ale trudno wygrać z młodymi (tylko 2  punkty), 
gdy tradycyjne formy spotkań mierzą się z wirtu-
alną rzeczywistością, która przejmuje  wszelkie 
aspekty życia, również kulturalnego. W nagrodę za 
premiowane miejsce członkinie klubu otrzymały 
słodycze, a dwie panie: Maria Miłuńska i Agniesz-
ka Sokołowska dodatkowo otrzymały parasolki za 
największą ilość recenzji książek. Świętowano też 
czas, w  którym odbywało się  zebranie – oczeki-
wanie na Święta Bożego Narodzenia, stąd nie za-
brakło słodkich pyszności:  gorący, prosto z pieca 
placek drożdżowy pani Kazi, domowe piernicz-
ki pani Marianny i   czekoladowe mikołajki pani 
Marii. Zanim omówiono klubowe lektury czytel-
niczki wspominały i   pokazywały swoje pamiątki 
z  okresu stanu wojennego. Każda indywidualnie 

i  wyjątkowo po  swojemu przeżywała te chwile. 
Jedna z  pań w  tym dniu urodziła dziecko, innej 
zabrakło Teleranka, później były dni  sprawdza-
nia dokumentów, pozwoleń na wyjazd pustym 
autobusem, kartek na żywność,  cenzurowanej 
korespondencji, korupcji mających w  tamtym 
czasie władzę, zastraszania i  nieuczciwości tych, 
którym uwierzono i tych którzy ryzykowali swoim 
wyborem na życie swoje i rodziny. Było też wspo-
mnienie ojca, znanego szczycieńskiego działacza 
zakładowego.
Lektury, które miały przeczytać klubowiczki może 
nie w  bezpośredni sposób nawiązywały do tych 
wydarzeń, lecz ich tematyka stanowi stały ele-
ment ludzkiego życia. „Bieguni” Olgi Tokarczuk 
– książka aktualna w  każdym czasie, wskazuje 
los człowieka jako wieczną wędrówkę, przez któ-
rą ocala siebie samego. Może to ratuje życie, ale 
czy tego chcemy? Inną lekturą była „Czerwona 
jaskółka” Jasona Matthewsa, która wręcz porażała 
bezsilnością jednostek względem „możnych tego 
świata”. Nasze „wieczne” wędrówki w  poszukiwa-
niu swojego miejsca, 
czy zaplątanie w „sieć” 
historii nadal jest ak-
tualne.
Ale życie toczy się 
dalej, pomimo pande-
mii, wojny członkinie 
klubu planują spotka-
nia i  kontynuowanie 
swojej czytelniczej 
pasji w  nowym roku 
już od sześciu lat.
Danuta Kuchcińska

Akcja Mikołaj
W gminie Dźwierzuty ma kilkudziesięcioletnią 
tradycję. Odbywa się w  różnorodnej formie, ale 
co roku jej najważniejszym bohaterem był i  jest 
oczywiście Mikołaj. W  tym roku również go nie 
zabrakło w  gminnych przedszkolach, szkołach, 
instytucjach oraz na drogach i  ulicach gminy. 
Swoją misję rozpoczął skoro świt i  tak do godzin 
wieczornych rozświetlał grudniowy dzień i twarze 
szczęśliwców, którym udało się go spotkać. Święty 
Mikołaj, biskup Miry, ze względu na przypisywane 
mu legendą uczynki, został pierwowzorem postaci 
z workiem upominków i pękiem rózg w ręce, który 
6 grudnia grzecznym dzieciom przynosi prezenty, 
a niegrzecznym rózgę. Gminny Mikołaj jak tradycja 
nakazuje również nie odbiegał od pierwowzoru 
i  obdarowywał i  małych i  dużych słodyczami. Wi-
dok Mikołaja wzbudzał radość, wszyscy czuli się 
wyróżnieni i zauważeni. Mikołaj odwiedził odwie-
dził szkołę i przedszkole w Rumach, oddział przed-
szkolny w  Dźwierzutach, Kałęczynie, Orzynach, 
Urząd Gminy, bank, sklepy. Mikołaj sam nie byłby 
w stanie wykonać swojej dobroczynnej pracy, gdy-
by nie jego pomocnicy. Śnieżynka dzielnie czuwa-
ła nad sprawnym przebiegiem akcji i wspomagała 
Mikołaja w tak wyjątkowym przedsięwzięciu.

Z ŻYCIA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W 
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 Pomocnikami Mikołaja byli również darczyńcy, 
a  w tym roku ich nie brakowało: radni gminni – 
Arkadiusz Nosek, Danuta Gutysz, Jacek Kandybo-
wicz, Anna Lorenz, Paweł Samojluk, Anna Kotula, 
sołtys Dźwierzut – Leszek Kalinowski, GOK, sklep 
w  Orzynach, Ewa Sawicka, Ryszard Kowalski. 
W rolę Mikołaja gminnego wciela się od wielu lat 
Janusz Ałaj- instruktor GOK, Śnieżynką jest Danuta 
Kuchcińska – bibliotekarka. Od dwóch lat jest to 
wspólna inicjatywa gminnych instytucji kultury. 
Dopóki widok Mikołaja wzbudza radość niech ten 
dzień zawsze będzie uśmiechnięty- mówią organi-
zatorzy wydarzenia.

Opracowanie: Danuta Kuchcińska

DŹWIERZUTACH

Dzień kobiet z książką
Dźwierzucki Dyskusyjny Klub Książki w  dniu 
święta kobiet zorganizował okolicznościowe spo-
tkanie poświęcone pisarkom naszego regionu, 
których książki dostępne są w gminnej bibliotece.
Katarzyna Enerlich, Joanna Jax, Małgorzata Kali-
cińska, Renata Kosin, Małgorzata Manelska, Gra-
żyna Mączkowska, Maryna Okęcka- Bromkowa, 
Maria Ulatowska, Joanna Żamejć, to wybrane 
przez klubowiczki pisarki, których książki stały 
się inspiracją do rozmów o  życiu i  literaturze, 
szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń.
Członkinie klubu opowiadały o  swoich ulubio-
nych autorkach i  ich twórczości, uzasadniając 
swój wybór pod względem literackiej interpre-
tacji ważnych aspektów ludzkiej egzystencji.
Kobiecy klub miłosniczek książek dużo zawdzię-
cza moderatorce i  inicjatorce klubu Bożenie 
Nadolskiej – dyrektor Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej, która z  dużym zaangażowaniem kie-
ruje jego działalnością, co skutkuje wysokimi 
lokatami w rankingu klubów DKK naszego wo-
jewództwa (3, 4 miejsce).

dk

DZIECIAKI Z WIZYTĄ U MIKOŁAJA
Grupa dzieci uczęszczających na zajęcia do nasze-
go GOK odwiedziła Konsulat Świętego Mikołaja 
w  Kętrzynie. Dzieciaki miały możliwość poznać 
osobiście Elfy, spróbować wykonać bombkę cho-
inkową i podpatrzeć jak ciekawie można udekoro-
wać dom na zbliżające się Święta.

WOŚP ZAGRAŁ PO RAZ 30
Mimo śniegu, zimna i remontu GOK WOŚP zagrał 
w Dźwierzutach po raz kolejny. W tym roku zbiera-
liśmy na diagnostykę chorób wzroku wśród dzieci. 
Dzięki wspaniałemu zaangażowaniu Wolontariu-

szy z  OSP Dźwierzuty, Świetlicy Wiejskiej, szkół 
w  Dźwierzutach i  Kałęczynie oraz GOK udało się 
zebrać prawie 11 tysięcy złotych.

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum GOK
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Fafik
Pies około 7 lat. Najprawdopodobniej porzu-
cony. Po wypadku (lekko kuleje na tylną łapę). 
Zgodny.Lubi towarzystwo dzieci. Dość ładnie 
spaceruje na smyczy, a  po nim spokojnie za-
sypia w  swojej budzie. Kastrowany. Fafikowi 
potrzebne jest towarzystwo człowieka, spokój. 
Ze względu na małą niepełnosprawność nie 
wymaga dużej aktywności, tylko miłości.

Brutus
Pies około 7-8 lat w  typie owczarka belgij-
skiego. Porzucony, później nieszczęśliwie ad-
optowany i  ponownie porzucony. Nadal ufa 
człowiekowi, lubi się bawić, spacerować. Typ 
samca alfa, ale potrafi „dogadać” się z  innymi 
psami lub suczkami. Kastrowany.

Kruczka
Wiek około 6 lat. Lekko wycofana, ale potrafi iść 
już ładnie na smyczy i korzystać z towarzystwa 
wolontariuszy. Lekko zdystansowana. W prze-
szłości doznała krzywdy ze strony człowieka, 
więc potrzebuje czasu, żeby mu zaufać. Zgod-
na, jeśli chodzi o  towarzystwo innych psów. 
Sterylizowana.

Łobuz
Wiek około 4 lat. Energiczny, pełen miłości 
pies. Uwielbia pieszczoty, spacery, zabawy. 
Nieco zdystansowany wobec mężczyzn (praw-
dopodobnie doznał ze strony „pana” krzyw-
dy). Zgadza się z  innymi suczkami, niektóry-
mi samcami. Bardzo tęskni za towarzystwem 
człowieka.

Morus-Majki
Samiec około 2-3 letni. Pies aktywny, lubi spa-
cery, kontakt z  człowiekiem. Cieszy się na wi-
dok dzieci. Znaleziony w środku lasu, porzuco-
ny, głodny. Szuka miłości i swojego domku.

Pluto
Wiek około 2 lata. W typie rasy GOŃCZY POL-
SKI. Pies z interwencji, aktywny, proludzki. Nie 
zawsze toleruje inne psy.

Spayki
Około 5 letni wykastrowany samiec. Niewielki, 
typie terriera. Jeszcze lekko wycofany, ale po-
trafi już chodzić na smyczy, szczególnie w to-
warzystwie innych psów. Zgodny. Spayki po-
trzebuje już swojego człowieka, by całkowicie 
się na niego otworzyć.

Trixi
Suczka około 8-letnia. Nieco wycofana. Uwiel-
bia dzieci. Pięknie chodzi na smyczy. Straciła 
już wiele czasu w swoim psim życiu. Potrzebuje 
ciepłego domu, doświadczonych opiekunów, 
ze względu na problemy z  nerkami oraz spe-
cjalną karmę, której potrzebuje, żeby dobrze 
funkcjonować. Jest psim aniołem. Dla suni naj-
wspanialszym prezentem byłby wspólny dom 
z Fafikiem.

PSY – GARNIJ
Zachęcamy do adopcji naszych dźwierzuckich bezdomniaków. 
Pieski, pomimo zaangażowania wielu wolontariuszy, tęsknią za 
domami. Jeśli macie warunki i chcielibyście zyskać czworonożnego 
psy-jaciela, nie wahajcie się! Dajcie dom bezdomniakom!

Bruno vel Diego
Pies około 7-8 lat. Pies z  interwencji, zanie-
dbany. Jest pelnym miłości samcem, lub jeść, 
spacerować. Zgodny z innymi psami. Tęskni za 
towarzystwem człowieka. Lubi dzieci. Dzielnie 
spaceruje na smyczy. Kastrowany.
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Targowo. Fizjoterapeutki chcą pomagać dzieciom i dorosłym

Współpraca Linamedu z gminą  
zaowocuje projektem profilaktycznym
Centrum Rehabilitacji Linamed w Targowie to mło-
da, prężnie rozwijająca się firma, która prowadzi 
usługi w zakresie rehabilitacji kardiologicznej, on-
kologicznej, neurologicznej oraz ortopedycznej.

Założycielkami Linamedu są fizjoterapeutki Pau-
lina Lewandowska i  Ewelina Gołębiowska. Obie 
jednogłośnie za cel swojej pracy stawiają pomoc 
dorosłym i dzieciom.

Wszyscy wiemy jak ważny jest rozwój dzieci nie 
tylko emocjonalny, ale także fizyczny. Niestety 
u  dzieci szkolnych w  czasie wzrostu pojawia się 
dużo przeszkód, aby prawidłowo rosnąć i rozwijać 
się. - Pracujemy wspólnie z Urzędem Gminy, wójt 
gminy Marianną Bogusławą Szydlik oraz sekretarz 
gminy Barbarą Trusewicz nad wspólnym projek-
tem skierowanym do mieszkańców pod hasłem 
„Profilaktyka korekcyjna wad postawy u  dzieci 
i młodzieży w czasie rozwoju” – zapowiadają tera-
peutki.

Nie wszyscy rodzice potrafią zadbać o swoje po-
ciechy, w  należyty sposób. - Chcemy wspólnie 
poprowadzić warsztaty dla rodziców oraz dzieci 
w  szkole – mówi Ewelina Gołębiowska. - Pod-
powiemy na co zwracać uwagę, aby organizmy 
dzieci mogły zdrowo i prawidłowo funkcjonować. 
Pracujemy nad formą tego tematu, aby jak naj-
szybciej wdrożyć nasze działania w korygowanie 
postawy naszych dzieci, gdyż ma to duży wpływ 
na ich późniejsze dorosłe życie oraz funkcjonowa-
nie w społeczeństwie.

- W  naszym Centrum Rehabilitacji Linamed już 
niebawem będzie możliwość zbadania małych 
pacjentów pod kątem występujących u nich wad 
postawy i w razie potrzeby wczesna korekcja po-
przez niezbędne badania, ćwiczenia oraz zaopa-
trzenie ortopedyczne. - dodaje Paulina Lewan-
dowska.

- Chcemy zadbać o  naszych pacjentów komplek-
sowo, tak aby rodzice czuli, że nie muszą biegać 
od lekarza do lekarza, by sprawdzić rozwój fizycz-
ny swoich dzieci – dodają fizjoterapeutki. - Nasze 
działania będą poprzedzone wykładami, które 
mają uświadamiać dzieci i młodzież, że ich zaanga-
żowanie we własny rozwój nie jest bez znaczenia.

Targowo. Integracyjne spotkanie KGW

Pączki, śpiew i wspomnienia
Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bart-
kowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła. Tak 
głosi staropolskie powiedzenie.
26 lutego koordynator KGW Anna Weichhaus 
wraz z  paniami z  Miętkich, Targowa oraz Linowa 
zorganizowała spotkanie tłustoczwartkowe, na 
które zaprosiła po raz pierwszy panie z  KGW ze 
Szczęsnych „Szczęsciary”. Gospodynie tutejszych 
kół przygotowały przeróżne potrawy, a przekąską 
były smaczne pączki zakupione przez placówkę 
GOK w Dźwierzutach. Dopełnieniem całej impre-
zy były przyśpiewki 
pań oraz wspólne 
oglądanie kroniki 
z  jubileuszu istnie-
nia KGW ze Szczę-
snych. Kilka godzin 
wspólnie spędzo-
nych minęło szybko, 
żal było się rozsta-
wać, a pozostały do-
bre wspomnienia. 
Uczestniczki wyda-
rzenia były zadowo-
lone i  z niecierpli-
wością oczekują na 
następne spotkanie.
Mimo remontu 

w GOK-u dzieci uczestniczące na 
zajęcia stałe pracują zdalnie i  na 
tą okazję przygotowały rysunki 
charakteryzujące tłusty czwartek.
– Sołtysowi Targowa, Piotrowi 
Nadstawnemu, dziękuję za udo-
stępnienie sali na zorganizowa-
nie spotkania – mówi Anna We-
ichhaus.

Fot. Archiwum KGW

Wszelkich informacji udzielamy
pod numerami telefonów:

724 176 346
724 176 347

Centrum Rehabilitacji Linamed
Targowo 27,

12-120 Dźwierzuty

ZAPRASZAMY

Ewelina Gołębiowska Paulina Lewandowska
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