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MECZ CHARYTATYWNY DLA UKRAINY
O tym, że mieszkańcy gminy Dźwierzuty maja wielkie serca wiemy od dawna. Potwierdzili to 15 maja w czasie meczu charytatywnego „Solidarni z Ukrainą”. 
Na boisku poza drużyną Wielkich Serc posła Michała Wypija i Przyjaciół Pani Wójt pojawili się również młodzi piłkarze UKS Dźwierzuty oraz ich zaprzyjaźnione 
drużyny z regionu. Sołectwo Dźwierzuty, GOPS, GOK, MobilnaScena, Koła Gospodyń Wiejskich, OSP Dźwierzuty i Uchodźcy włączyli się w przygotowanie 
festynu towarzyszącego zmaganiom sportowym. Udało się nam zebrać ponad 10 tys. złotych, które zostana przeznaczone na pomoc Uchodźcom wojennym.

RUSZYŁA BUDOWA 
PRZEDSZKOLA W ORZYNACH
Inwestycja pn. „Budowa przedszkola z  dwoma oddziałami przedszkolnymi, 
dwiema salami dla klas pierwszych szkoły podstawowej wraz z niezbędnym 
zapleczem socjalnym i  administracyjnym oraz infrastrukturą wewnętrzną 
i  zewnętrzną” jest dofinansowana w  ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania wynosi 
3 351 894,50 zł.

Docieplony GOK 
z własnym prądem
Budynek został kompleksowo docieplony. Wstawiono nowe drzwi zewnętrz-
ne. Wymieniono piec wraz z całą instalacją C.O. oraz wszystkie źródła światła 
na energooszczędne. Na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne. Po-
wstały także 3 nowe łazienki, w tym jedna dla osób z niepełnosprawnościa-
mi. Gmina Dźwierzuty za tę inwestycję zapłaciła 876 067,34 zł, w tym kwota 
dofinansowania wyniosła 330 881,18 zł.
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Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło oddać w Wasze ręce najnowszy numer biuletynu informacyjnego 
Gminy Dźwierzuty. Postanowiliśmy, że od tego roku będziemy zapoznawać Was w  nim, 
Drodzy Czytelnicy, z raportem o stanie gminy. To dokument, który każdy wójt przygotowuje 
by zdać relacje Radzie Gminy. Zatem przed Państwem raport z tego, co działo się w gminie 
Dźwierzuty w  2021 roku. Chcę, żebyście mieli Państwo pełen wgląd w  życie naszej małej 
ojczyzny. Raport przedstawiłam w czasie sesji absolutoryjnej przed głosowaniem w sprawie 
wotum zaufania i absolutorium. Zachęcam do zapoznania się z nim.

Rok 2021 minął pod znakiem pandemii. Z jednej strony trochę się do zagrożenia przyzwy-
czailiśmy, czasem nawet lekceważyliśmy, a tymczasem wirus zbierał swoje śmiertelne żni-
wo. W trosce o zdrowie i życie Mieszkańców podjęłam decyzję o uruchomieniu w Urzędzie 
Gminy w Dźwierzutach punktu szczepień przeciw Covid-19. Łącznie podczas czterech akcji 
zaszczepiło się niemal 200 osób. Niektóre osoby przyjęły dawkę przypominającą. W  skali 
liczby mieszkańców całej gminy to niestety niewielki procent. A należy pamiętać, że wirus 
nie zniknął z dnia na dzień. Dla Urzędu Gminy w Dźwierzutach był to rok intensywnej pracy.
Mimo ograniczeń, pracy zdalnej, chorób pracowników udało się przygotować i zrealizować wiele ważnych inwestycji, przygotować 
dokumentacje projektowe, uzyskać niezbędne zezwolenia i  wreszcie pozyskać dofinansowania ze źródeł zarówno krajowych jak 
i unijnych. Jest to praca żmudna, niewdzięczna i niewidoczna, ale konieczna aby móc wykonać zadania, które poprawiają bezpo-
średnio komfort życia mieszkańców. I tak, tylko w 2021 roku na inwestycje – te mniejsze i większe – wydaliśmy łącznie 5 689 333,38 zł. 
Mowa tu o inwestycjach zakończonych. Wiele innych zostało w 2021 roku rozpoczętych, a zakończą się w roku bieżącym bądź latach 
następnych.
Cieszy mnie niezwykle skala środków finansowych pozyskanych z funduszy zewnętrznych, która wyniosła w 2021 roku 8 004 142,18 
zł. Pieniądze te dofinansowały inwestycje w 2021 roku, ale także będą wydatkowane w latach następnych.
Na terenie całej gminy powstają nowe miejsca rekreacji, a także obiekty, które sprawiają, że nasza gmina staje się bardziej atrakcyjna 
turystycznie. Możemy być dumni ze ścieżki rowerowej po nieczynnej linii kolejowej – inwestycji, którą realizował powiat szczycieński, 
ale gmina Dźwierzuty udzieliła mu pomocy finansowej w formie dotacji w kwocie 2 722 775,48 zł.
Przygotowujemy się do kolejnych zadań kompletując dokumentacje projektowe i pisząc wnioski o dofinansowanie.
Oczywiście, jak każdy samorząd borykamy 
się też z  problemami. Brak wody w  stud-
niach głębinowych, awarie instalacji wod-
nokanalizacyjnych, wysokie stawki na 
odbiór odpadów, niedostateczna liczba 
mieszkań komunalnych i  socjalnych. Nie-
jednokrotnie jesteśmy mediatorami w kon-
fliktach, staramy się wspomóc Państwa 
radą i  dobrym słowem. Warto pamiętać, 
że pracownicy Urzędu i  innych gminnych 
jednostkach organizacyjnych z zaangażo-
waniem pracują nad rozwiązaniem każde-
go problemu, z którym się Państwo do nas 
zwrócą. W  tym miejscu dziękuje każdemu 
pracownikowi za pasję i  oddanie naszej 
gminie. Bez Was żaden sukces gminy nie 
byłby możliwy. Zapraszam Państwa do 
lektury Raportu. Miłej lektury.

Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzut
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Dźwierzuty. Piknik rodzinny ze strzelaniem

Spędzili wspólnie czas i pomogli Bliźniakom
Żyjemy w  czasach nadmiaru. Nadmiar niestety 
nie sprzyja budowaniu więzi. Dlatego każda spo-
sobność, kiedy dzieci i rodzice mogą pobyć razem 

jest na wagę złota. A jeśli jeszcze rodziny wspólnie 
mogą zrobić coś dobrego dla innych, wówczas 
jest to czas naprawdę bezcenny.

Taką możliwość mieli uczestni-
cy Gminnego Pikniku Rodzin-
nego, który odbył się w  sobotę, 
4 czerwca, na strzelnicy. Były nie 
tylko znane z festynów dmuchań-
ce, czy cukrowa wata, ale wśród 
przygotowanych atrakcji można 
było wziąć udział w  rodzinnym 
turnieju strzeleckim. Chętnych 
na tę atrakcję zdecydowanie nie 
brakowało. Dzięki zaangażowa-
niu Strzeleckiego Klubu Sporto-
wego Bielik, Urzędu Gminy, GOK, 
Sołectwa Dźwierzuty, ŚDS Dźwie-
rzuty, OSP Dźwierzuty i Targowo 
udało się zebrać ponad 3 tysiące 
złotych na leczenie Wiktorka i Da-
widka z  Łupowa. Jak podkreśla 
mama chłopców, jest to ogrom-
ne wsparcie w  pochłaniających 
coraz większe koszty leczeniu 
i rehabilitacji. Imprezie rodzinnej 
towarzyszył również zorganizo-
wany przez szkolne koło wolon-
tariatu bieg z  bezdomniakami 
z  gminnego przytuliska i  prelek-
cja zwierzęcego behawiorysty.
Całość dopełniły występy przy-
gotowane przez dzieci z  przed-
szkola, uczestników ŚDS oraz 

działające przy GOK zespoły. Co niewątpliwie cie-
szy, impreza była też okazja do integracji z przeby-
wającymi na terenie gminy uchodźcami z Ukrainy.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

NA DRODZE ZDARZEŃ
Wiją się wstęgą narodów dzieje
W księgach pamięci znacząc dorobek,
Podmuch przeszłości zmiennością wieje
Niejeden sypiąc ludzki nagrobek.

Historia naród ubiera w szatę,
W sercach odkłada relikwie święte,
Każda epoka wnosi swą ratę
Mając w obliczu uliczki kręte.

Nie zawsze naród jest sędzią własnym,
Przewrotność zdarzeń bywa złośliwą,
Czasem uraczy gorsetem ciasnym,
Wbije znienacka szpilę kąśliwą.

Kod kulturowy jest dziełem nacji,
Stertą dorobku pokoleń wielu,
Ceną dobytku miejscowych racji,
Na nim wyrasta materia celu.

Wiedza ze składu jest miarą ducha,
Na niej się rodzą więzy przyszłości,
Stąd czerpie siłę wrażliwość ucha
Tworząc zaporę zgubnej podłości.

Noszą Polacy dziś na swych barkach
Dwa garnitury odmiennych wzorców,
Jeden oparty na wschodnich markach
Drugi dobyty z zachodnich korców.

Oba uszyte na obcej ziemi,
Wyrosłe z gruntu innej przeszłości,
Mając w plecakach obrazy ciemni
Wnoszą Polakom odruchy złości.

Obcy dyrygent miał swoje nuty,
Nieczułe wnętrze na polskie pieśni,
Gotów miejscowych przyoblec w buty
Pokryte warstwą zdradliwej pleśni.

Wśród kundli miewał regiment karny,
Płycizna zdrady biła oklaski,
Niósł na bagnetach scenariusz swarny,
Wokół hulały mordercze wrzaski.

Krwiste bałwany zmysły płukały,
Diabelski taniec zbierał pokłosie,
Umarłe dusze po kątach łkały
Topiąc pragnienia w porannej rosie.

Dumny narodzie historią własną
Ukutą z cierpień w drodze do celu,
Miałeś dla wrogów odpowiedź jasną
Sławę twą znają mury Wawelu.

Wydał cię na świat zaczyn piastowski,
Znamię uczynił z orlich symboli,
Duszy zaszczepił ornament boski
Dając podporę w chwilach niedoli.

Mając w pamięci nakazy Boga
Sztandary nicią honoru tkałeś,
Obcym uczuciem była ci trwoga,
Przyszłość ojczyźnie miłością słałeś.

Gdy przyjdzie wniknąć w pamięć przeszłości,
Różne imiona ma jej oblicze,
Nie brak w dorobku półek płodności,
Są tam Słowackie i Mickiewicze.

Za głupstwa przyszło goryczą płacić,
Oracjom cudzym oddawać cześć,
Na polach bitew synów swych tracić,
Ciężar tragedii na plecach nieść.

Kiedy w pamięci myśl przeszła gości,
Każe się zmierzyć z własnym sumieniem,
Rachunek złożyć z czynów jakości,
Nie może on być wstydu imieniem.

I dziś się toczy parowóz dziejów
Wioząc we wnętrzu uczynków mrowie,
Często wyrosłych z mów „kaznodziejów”
Wyplutych słowem za obce zdrowie.

Judzą pokusą siły piekielne
Niosąc w zanadrzu wiano niezgody,
Pełne chochlików ucho igielne
Gotowe skłócić zrośnięte rody.

Szepczą suflerów hordy zbawienne,
By zedrzeć z drzewca resztki sztandaru,
Podeptać mowy źródła odmienne,
Wymazać barwy polskiego gwaru,

Radzą faktorów zastępy liczne
Głuche na zestaw zasad moralnych,
Rwą między ludźmi ogniwa styczne
Kradnąc urobek ich sił witalnych.

Ujęli trąby wiedząc co czynić,
Chłoszczą opornych słowem orężnym,
Kogo upatrzą już chcą go winić,
Trudno wojować z zastępem prężnym.

Głoszą pokrętnie wieść bałamutną,
Wskazują palcem na głos wyroczni,
Opornych szczują postawą butną,
Oni są w walce nad wyraz skoczni.

Szargają obraz obcych im przodków,
Kpią z dobrodziejstwa które tworzyli,
Własną miksturę leją do spodków,
Aby z symboli ich inni żyli.

Dziś na sztandary swe przyrzekamy,
Polska nie będzie przez nas zdradzona,
Za poniewierkę setnie oddamy,
Demonów szansa będzie stracona.

Tadeusz Frączek

Wyniki zawodów strzeleckich
Kategoria dzieci
1. Franciszek Łomiak
2. Magda Sieruta
3. Mikołaj Wachnik
4. Nikodem Błoński
5. Przemysław Zieliński
6. Klaudia Suchecka

Kategoria młodzież
1. Błażej Kowalewski
2. Nataniel Wachnik
3. Judyta Filipiak
4. Karolina Okoniewska

Kategoria seniorzy
1. Bartosz Wachnik
2. Tomasz Gliński
3. Sławomir Gutysz
4. Anna Kodzis
5. Marcin Łomiak
6. Maciej Sztura

Kategoria drużynowa
1. Zdzisław i Franciszek Łomiak
3. Bartosz i Nataniel Wachnik
3. Grzegorz Filipiak i Klaudia Suchecka
4. Marcin i Klaudia Łomiak
5. Olena i Timur Jakimenko
6. Krzysztof i Anna Gaworscy
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ZWIEDZILI SKANSEN 
I NIE TYLKO
W sobotę, 4 czerwca, dzieci w  ramach wycieczki 
zorganizowanej przez GOK zwiedzały Muzeum 
Budownictwa Ludowego w  Olsztynku. – Skupili-
śmy się głównie na tych miejscach, w których czas 
się zatrzymał. Mogliśmy podziwiać masę wspania-
łych przedmiotów m.in. stodołę z  jej cudownym 
zapachem siana. Widzieliśmy coraz rzadziej obec-
ne w domach kilimy na ścianach, naczynia, piece 
kaflowe, czy wyposażenie pastorówki. Suszone 
zioła i  kwiaty wisiały kiedyś u  naszych dziadków 
nad łóżkiem. Nie we wszystkich izbach podłogi 
pokrywały deski, w  tzn. sieniach dominował ka-
mień – mówią zgodnie uczestnicy. Zobaczyli rów-
nież starą szkołę i  mogli porównać z  tą obecną, 
którą znają z  codzienności. Ten widok zaskoczył 
wszystkie dzieci.
Nie zabrakło także aktywnego spędzenia cza-
su w  aquaparku w  Pluskach. Obiekt zapewnił im 
mnóstwo frajdy i  relaksu. Następnie udały się do 
Papugarnii w Olsztynie. Niewątpliwą atrakcją tego 
miejsca jest możliwość bliskiego obcowania z eg-
zotycznymi ptakami.

(aw)

GOK Z DOTACJĄ
Gminny Ośrodek Kultury w  Dźwierzutach wśród 
19-stu organizacji, które otrzymały dofinansowa-
nie w ramach konkursu Duże Granty Równać Szan-
se. 40 000 zł zostanie przeznaczone na organizację 
„Fotofestiwalu”. W  ramach projektu odbędą się 
szkolenia, sesje fotograficzne, wycieczki i wystawy. 
W tym ogólnopolskim konkursie Dźwierzuty, jako 
jedyna miejscowość w województwie warmińsko
-mazurskim otrzymała dofinansowanie. Brawo 
dla Beaty Lipskiej, która wymyśliła „Fotofestiwal” 
i przygotowała projekt.  

(rd)

„JANKO KAPELA” 
PATRIOTYCZNIE
Święta majowe są doskonałą okazją do wyraża-
nia swoich patriotycznych uczyć w różnorodnych 
formach, a  muzycznie zrobił to Klub Senior+ 
w  Szczytnie. Na zaproszenie Mileny Różańskiej, 
opiekuna klubu, do jego uczestników przybył 
„Janko Kapela”, czyli Janusz Ałaj, instruktor  Gmin-
nego Ośrodka Kultury w  Dźwierzutach, z  instru-
mentalno-wokalną odsłoną wartości historycz-
nych naszego narodu.
Członkowie klubu przy akompaniamencie akor-
deonu śpiewali pieśni patriotyczne, szczególnie te 
związane z okolicznościami oraz z porą roku: „Witaj 
maj”, „Gdzie są kwiaty z tamtych lat” oraz inne pio-
senki i  pieśni patriotyczne. Nie zabrakło również 
poczęstunku, z żurkiem na czele.

(ja)

Nowe Kiejkuty. Ugościli bibliotekarzy-rowerzystów

Odjazdowy Bibliotekarz przyjechał z wizytą
Miejska Biblioteka Publiczna w  Szczytnie oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna w  Dźwierzutach 
wspólnie Sołectwem Mowe Kiejkuty w  dniu 25 
czerwca 2022 r. zaprosiły sympatyków książek 
oraz rowerów na kolejną edycję rajdu 
rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz.
Dwie drużyny ze Szczytna i  Dźwie-
rzut spotkały się w świetlicy wiejskiej 
w Nowych Kiejkutach, gdzie wspólnie 
spędziły czas przy poczęstunku, grach 
i  zabawach integracyjnych. Wspólnie 
równiez ułożono okolicznościowy 
wiersz opisujacy to spotkanie. Udział 
w rajdzie wzięły również panie z Dys-
kusyjnego Klubu Książki z  Dźwierzut. 

Po uśmiechach widać, że rajd był bardzo udany.

(dk)

DKK w poszukiwaniu dawnych okruchów życia
Dyskusyjny Klub Książki działający przy Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Dźwierzutach w niedziel-
ne popołudnie 24 kwietnia udał się na wycieczkę 
plenerową do miejscowości Kobułty. Celem wizyty 
było zwiedzanie Muzeum w wieży kościoła ewan-
gelickiego, w której miejscowa ludność gromadzi 
pamiątki związane z byłymi mieszkańcami.
 
Muzeum powstało z  inicjatywy dawnej miesz-
kanki wsi oraz miejscowych pasjonatów, a przede 
wszystkim jego opiekunki Elżbiety Kostki, która 
też była przewodniczką dla dźwierzuckich po-
dróżników. Z wielkim zaciekawieniem klubowicze 
obejrzeli zebrane eksponaty (m.in. zdjęcia, krosna, 
ubiory czy lokówkę do pokręcania wąsów). Przy 
kawie i herbacie rozmawiano o historii tej miejsco-
wości i  jej mieszkańców. Kobułty - wieś założona 
około 1388 r. jako wieś kościelna. We wsi są dwa 
kościoły. Katolicki z początku XX w., również obej-
rzany przez klubowiczki oraz ruiny kościoła ewan-
gelickiego z 1823 r., który niszczeje od lat 80. XX w. 
Pomysł na zagospodarowanie istniejącej wieży ko-
ścielnej został sfinalizowany 15 maja 2021 r., gdy 
nastąpiło otwarcie muzeum. Wizyta dźwierzuckich 
klubowiczek była pierwszą w tym roku i otworzyła 

sezon spotkań z lokalną historią w Kobułtach.
Zwiedzający byli pod wrażeniem zachowanych 
historycznych przedmiotów, świadczących o nie-
istniejącym już świecie. Można go jeszcze odkryć 
właśnie w muzeach, tych dużych i tych lokalnych 
oraz na kartach książek np. Małgorzaty Manelskiej, 
która opisała to miejsce w książce „Barwy Mazur”.

(dk)

POBORY KRWI 
W DŹWIERZUTACH
Już drugi raz w  tym roku mobilny punkt poboru 
krwi zawitał do Dźwierzut. To bardzo wygodny 
i  możliwy do zrealizowania praktycznie wszędzie 
sposób na przeprowadzenie poboru. Krwiobus 
znalazł gościnne miejsce przy remizie OSP Dźwie-
rzuty. Jak podkreślają organizatorzy, cieszy każde 
oddanie krwi, ale liczą, że dawców z każdym po-
borem będzie coraz więcej. Kolejny pobór już 24 
września w  tym samym miejscu. Zachęcamy ser-
decznie do dołączenia do grona dawców krwi.

(rd)

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum GBP

Fot. Mazurska Fala - Robert Arbatowski
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KGW LINOWO 
NA SZKOLENIU
25 maja w Restauracji Horyzonty w Olsztynie od-
były się warsztaty kulinarne zorganizowane przez 
Urząd Marszałkowski. Organizatorzy wydarzenia 
poświęconego trendom kulinarnym i  zdrowemu 
odżywianiu zaprosili na spotkanie Koła Gospodyń 
Wiejskich, w  tym panie z  Linowa. W  programie 
szkolenia był pokaz gotowania i panele dyskusyj-
ne. Kilkugodzinne wydarzenie prowadzone przez 
doświadczonego kucharza Karolinę Brejnak po-
przedzone zostało wykładem. Autorski kurs kuli-
narny zakończył się otrzymaniem dyplomu.

(aw)

STRAŻACY Z POMOCĄ 
UKRAINIE
W tym ciężkim czasie dla wszystkich, a zwłaszcza 
dla Ukrainy,  27 kwietnia jednostka OSP Nowe 
Kiejkuty przekazała swoim ukraińskim odpowied-
nikom dwa samochody: Opla Astrę samochód 
operacyjny oraz Mercedesa samochód ratowni-
czo-gaśniczy. Wszystko to nie odbyło by się gdy-
by nie pomoc dobrych ludzi o wielkich takich jak 
Firma Chorążewicz z Leman, Pani Jolanta Dąbrow-
ska oraz Gmina Dźwierzuty, którzy wspomogli 
ochotników z  Nowych Kiejkut, aby samochody 
wyruszyły na pomoc w pełni sprawne. Jak mówią 
druhowie, mają gorącą nadzieję, że obydwa auta 
będą dobrze służyć.

(osp nk)

JURAND DLA WRZOSÓW
W czasie uroczystej gali, która odbyła się 22 
czerwca, w Zespole Szkół nr 2 w Szczytnie, zespół 
WRZOSY, działający już od 16 lat przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w  Dźwierzutach otrzymał na-
grodę JURANDA za działalność na polu kultury. 
Kapituła nagrody doceniła wieloletnią działalność 
zespołu, który pojawia się na imprezach powiatu 
i  nie tylko. WRZOSY można usłyszeć również na 
odbywających się w całym województwie przeglą-
dach i konkursach. Cieszymy się bardzo, że nagro-
da trafiła w ręce naszych Seniorów, którzy swoim 
śpiewem niosą radość innym. Życzymy sił, zdrowia 
i energii do zdobywania kolejnych laurów!

(rd)

GOK PAMIĘTAŁ O MAMACH
Dzięki gościnności państwa Aurelii i Dariusza Lo-
renzów z Sąpłat oraz wsparciu z Banku Spółdziel-

czego w  Szczytnie oraz piekarni Rogalik, dzieci 
uczęszczające na zajęcia stałe do GOK, razem ze 
swoimi mamami miały pełen niespodzianek pik-
nik z okazji Dnia Matki. Gospodarze przygotowali 
poczęstunek, a dzieci zadbały o atrakcje dla mam. 
Był więc krótki montaż słowny „Mamy samochwa-
ły” oraz quiz „Na ile znam swoje dziecko?”
Dużo radości sprawiła wszystkim możliwość 
przebrania swoich mam. Na zakończenie dzieci 
wręczyły mamom ich portrety i  laurki wykonane 
w  czasie zajęć w  GOK. Składamy podziękowanie 
sponsorom oraz pani Ewie Waszewskiej za wypo-
życzenie strojów.

(aw)

Rumy. Kulturalna uczta na zaproszenie mieszkańców

Spektakl o kobietach, ale dla wszystkich
W niedzielne popołudnie 3 kwietnia wiejska świe-
tlica w Rumach gościła amatorski teatr „Na prze-
kór” działający przy Biskupieckim CKTiS ze sztuką 
„Zaginiona”. Akcja dramatu rozgrywa się na dwor-
cu kolejowym, gdzie spotykają się kobiety w róż-
nym wieku i  odmiennym bagażem doświadczeń 
życiowych. To przedstawienie, w  którym widz 
staje się świadkiem przypadkowych 
rozmów na dworcu, które ukazują 
kobiece spojrzenie na świat, a  tak-
że to jak świat patrzy na kobietę. 
Motywem łączącym te rozmowy 
jest pogłoska o zaginionej kobiecie. 
Spektakl jest wyjątkowo wpisany 
w  realia przeżywanej obecnie rze-
czywistości. Zgromadzona publicz-
ność gorąco podziękowała bisku-
pieckim artystkom za profesjonalizm 

i odkrywcze spojrzenie na życie kobiety we współ-
czesnym świecie.Grupa tetralna przybyła do Rum 
na zaproszenie sołtys oraz rady sołeckiej, która dla 
widzów jak i  występujących przygotowała słodki 
poczęstunek oraz stworzyła przytulną atmosferę 
do odbioru autorskiego przedstawienia.

(dk)

 Wycieczka Koła Emerytów i Rencistów 
z Dźwierzut na powitanie lata
Członkowie dźwierzuckiego Koła Emerytów, Ren-
cistów i  Inwalidów wybrali na coroczna wyciecz-
kę tereny zachodniego Mazowsza. Są to miejsca 
bardzo ciekawe historycznie i  niestety rzadko 
wybierane, jako miejsca do zwiedzania. Pierw-
szym celem podróży była Żelazowa Wola – miej-
sce urodzin Fryderyka Chopina. Uczestnicy mogli 
zobaczyć miejsce, gdzie wszystko się zaczęło 
– 1marca 1810 r.. Skromne, zamknięte w  gąsz-
czu zieleni, dało światu wybitnego kompozytora 
i pianistę. Następnym punktem wycieczki był park 
romantyczny w  Arkadii. Dzieje parku związane 
są z osobą Heleny Radziwiłłówny, która początku 
XIX w. urządziła w swojej posiadłości park zgodny 
z najnowszymi europejskimi trendami - elementy 
budowli kultury greckiej wplecione w  koncepcje 

naturalnego ogrodu angielskiego. Tak rozpoczęło  
się spotkanie z Radziwiłłami, których w Nieboro-
wie, miejscu pobytu pierwszego dnia, można spo-
tkać do dzis.
Drugi dzień wycieczki to podziwianie kultury sa-
kralnej i ludowej w Łowiczu. 
Poranne zwiedzanie Bazyliki katedralnej nazywa-
nej „Mazowieckim Wawelem” ( miejsce pochówku 
12 arcybiskupów i  prymasów Polski) rozpoczęła 
poranna msza. Kolejne doznania estetyczne cze-
kały na seniorów w Muzeum łowickim, gdzie zo-
stali oczarowani wystawami lokalnej historii, etno-
grafii i  sztuki. Słynne łowickie rękodzieło ludowe 
to skarbnica barw, motywów, ozdabiania swojego 
codziennego życia i odświętnej jego odsłony.
Kolejny etap podróży to położony malowniczo 

nad Wisłą Płock – miasto 
książąt mazowieckich. Tu 
uczestnicy zwiedzili ba-
zylikę katedralną z  1144 r, 
w której pochowano dwóch 
polskich królów: Władysła-
wa Hermana i  Bolesława 
Krzywoustego, Małacho-
wiankę, sanktuarium Boże-
go Miłosierdzia, amfiteatr 
i  Muzeum Mazowieckie, 
w któego zbiorach znajduje 
się bogata kolekcja secesji.

Danuta Kuchcińska
– koordynator wycieczki  

GBP Dźwierzuty

fot. Tygodnik Szczytno

Fot. Archiwum Organizatora

Fot. Archiwum Organizatora

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum OSP Nowe Kiejkuty
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KLASYKA NA DZIEŃ MATKI
W piątek, 27 maja, mieliśmy ogromną przyjemność 
współorganizować wraz ze Związkiem Gmin Warmiń-
sko-Mazurskich i  Para�ą Ewangelicko-Augsburską  
koncert zespołu Pro Musica Antiqua pod honorowym 
patronatem wójt Marianny Bogusławy Szydlik i 
marszałka Gustawa Marka Brzezina. Usłyszeliśmy 
utwory od baroku, po współczesność. Dziękujemy 
Wykonawcom i  Współorganizatorom. I  bardzo 
dziękujemy panu Wojtkowi Rękawek za przygotowa-
nie słodkiego poczęstunku dla Mam, którym koncert 
dedykowaliśmy.

UCZYLIŚMY UCHODŹCÓW
W połowie marca zaczęliśmy uczyć naszych 
ukraińskich gości języka polskiego. Dwudziestoosobo-
wa grupa spotykała się do końca roku szkolnego dwa 
razy w  tygodniu w  dźwierzuckiej świetlicy. Zajęcia 
prowadził Radek Dąbrowski z  naszego GOK. 
Przyjeżdżali na nie również chętni z gmin ościennych. 
Uchodźcy dostawali materiały, na których mogli 
pracować. Uczyli się podstawowych zwrotów i pojęć. 
Był to również czas, kiedy mogli spotkać się ze sobą, 
porozmawiać i wymienić informacjami.

KOCHAJ MATKĘ ZIEMIĘ!
Dzień Ziemi to piękne święto naszej planety, matki 
Ziemi. My tego dnia zaprosiliśmy dzieci z gokowskiej 
grupy do konkursu plastycznego, którego główną 
bohaterką była nasza planeta. To, jaka będzie dla nas 
za kilka, kilkanaście lat, zależy w dużej mierze od nas 
samych. Dlatego tak ważne jest uczenie troski o  nią 
naszych najmłodszych. Dzieciaki, jak zwykle, stanęły 
na wysokości zadania i stworzyły piękne prace.

ROZBIEGANA KULKA
Po raz piąty wystartował Mazurski Bieg na Kulce. W 
niedzielę 24 kwietnia na starcie stanęło ponad 160 
biegaczy. Pogoda była piękna, trasa malownicza. W 
czasie imprezy odbyła się zbiórka na leczenie Dawidka 
i Wiktora z Łupowa – bliźniaków, którzy urodzili się z 
niepełnosprawnościami. O  bezpieczeństwo i 
nakarmienie zawodników zadbali niezawodni Strażacy 
z  OSP Dźwierzuty i  OSP Rumy. Miło nam, że razem z 
Gminą Dźwierzuty możemy być jednym z organizato-
rów tego wydarzenia.

KONKURS PALMIARSKI
Już po raz kolejny zaprosiliśmy mieszkańców do 
udziału w konkursie na tradycyjną palmę wielkanocną. 
Zasady są proste: palma ma być wykonana z natural-
nych produktów i  mieć tradycyjną formę. Jest nam 
niezmiernie miło poinformować o wynikach konkursu 
na najpiękniejszą tradycyjną palmę wielkanocną. Z 
nadesłanych prac nagrodziliśmy 6. Autorami są 
Środowiskowy Dom Samopomocy, Aneta Sędrowska, 
Nina Janiszewska, Szymon Krawczyk, Świetlica Grupa 
Chłopcy, Świetlica Grupa Dziewczynki

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
10 i  11 maja Gminna Biblioteka Publiczna zaprosiła 
dyrektor GOK Ewę Dolińską-Baczewska i  instruktora 
Janusza Ałaja do czytania dzieciom. Pomogliśmy 
najmłodszym „założyć bibliotekę”. Literacką kanwą 
tworzenia biblioteki była przeczytana przez panią Ewę 
książka „Jak skrzat Jagódka zakładał bibliotekę” Ewy 
Stadtmuller, na której podstawie dzieci praktycznie 
uczyły się zakładania karty czytelnika i opieczętowania 
książek, podarowanych im przez GOK.

WRZOSY NA KURLANTCE
W weekend 14-15 maja, po dwuletniej przerwie, odbył 
się XIX Warmiński Przegląd Chórów i  Zespołów 
Śpiewaczych KURLANTKA 2022 w  Stawigudzie. 30 
zespołów z  regionu miało okazję znów się spotkać, 
wysłuchać i  obejrzeć swoje występy. Dźwierzucki 
zespół Wrzosy uczestniczy w  przeglądzie od 2009 r. i 
jest ulubieńcem wykonawców i  publiczności. Nasze 
Wrzosy od lat są jednym z  ulubionych zespołów 
publiczności.

WRZOSOWE ŚNIADANIE
Śniadanie wielkanocne z zespołem Wrzosy w Wiejskiej 
Świetlicy Osiedlowej w Dźwierzutach zjedli zaproszeni 
goście. Zespół zorganizował śniadanie wielkanocne, 
na które zaprosił swoich przyjaciół. Nie zabrakło długo 
wyczekiwanych rozmów, wspólnych śpiewów i 
oczywiście tradycyjnych potraw wielkanocnych 
przygotowanych przez członkinie zespołu oraz 
emerytów z dźwierzuckiego koła Emerytów Rencistów 
i Inwalidów. Spotkanie odbyło się w świetlicy, gdyż w 
GOK w tym czasie trwały prace termomodernizacyjne.

DŹWIERZUŚ STANĄŁ W PARKU
Pod koniec kwietnia dojechał do Dźwierzut krasnal, 
który powstawać zaczął w czasie ostatniego Festiwalu 
Kultury Słowiańskiej i Pruskiej, a później był szczegóło-
wo wykańczany w  pracowni Wojciecha Andrzejew-
skiego. Krasnal stanął na specjalnie przygotowanym 
postumencie w dźwierzuckim parku. W internetowym 
głosowaniu, nasi obserwujący wybrali mu na imię 
DŹWIERZUŚ.

PAMIĘTALIŚMY O MEDYKACH
Często ich widujemy, czasem korzystamy z  ich 
pomocy. Nie zawsze pamiętamy o okazaniu wdzięcz-
ności. Dlatego z  okazji Dnia Pracowników Służby 
Zdrowia, dzieci uczęszczające na zajęcia stałe do GOK 
odwiedziły dźwierzucką przychodnię i  złożyły 
życzenia medykom.
Dziękujemy wszystkim Pracownikom służby zdrowia i 
życzymy zdrowia, sił, wszelkiej pomyślności nie tylko w 
dniu ich święta, ale w każdej chwili ich życia!

DRZEWA W NAGRODZIE EKOKONKURSU
Po raz trzeci zaprosiliśmy mieszkańców gminy do 
wzięcia udziału w  EKOKONKURSIE. Zasady są od 
początku te same i  niezmiennie proste. Należy 
posprzątać kawałek otaczającego nas świata, a 
mówiąc mniej poetycko – zebrać śmieci, zrobić zdjęcie 
i zamieścić je w komentarzu na naszym FB. Nagrody – 
wierzby płaczące – w tym roku tra�ły do Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Dźwierzutach, Młodzie-
żowej Drużyny Pożarniczej w  Targowie i  Anety 
Sędrowskiej. Gratulujemy Przyjaciołom Planety!

PO PIERWSZE - BEZPIECZEŃSTWO
Bądź bezpieczny w wakacje, to temat zorganizowanej 
przez Urząd Marszałkowski i  Kuratorium Oświaty 
konferencji, która odbyła się 13 czerwca w  Olsztynie. 
Na spotkanie zaproszono grupę dzieci uczęszczającą 
na zajęcia do GOK. Głównym celem spotkania było 
zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania 
wolnego czasu przez dzieci oraz młodzież nad wodą, a 
także uświadomienie im z  jakimi zagrożeniami mogą 
mieć do czynienia. Warsztaty poprowadzili specjaliści 
w zakresie bezpieczeństwa.

DZIAŁO SIĘ W GOK


