ISSN: 2450-9477

DOŻYNKI POWIATOWE 2019 W DŹWIERZUTACH. SPRAWDŹ PROGRAM STR. 16

NR

13, 2019

WÓJT Z WOTUM I ABSOLUTORIUM

STR. 3

SAMORZĄDOWY PARTNER ZE ŚLĄSKA STR. 2 NOCĄ ZAGRALI O PUCHAR WÓJTA STR. 15

nasza GMINA DZWIERZUTY

NR

13, 2019

str. 2

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy i Goście
Za nami kolejne półrocze. Czas nie tyle płynie, co pędzi, czasem jak szalony. Ale takie wrażenie możemy
mieć tylko wówczas, kiedy naprawdę wiele się dzieje. I tak jest w naszej gminie. Inwestycje, projekty, imprezy, spotkania. Nie ma czasu na nudę. A czasem nawet na odpoczynek. O tym, co wydarzyło się w naszej gminie w ostatnim czasie przeczytacie Państwo na najnowszym numerze biuletyny, który z radością
i dumą oddaję w Wasze ręce. Miłej lektury!
Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty

„Dźwierzuty – Godów” - pierwszy krok do współpracy
Samorządy chętnie przystępują do różnego rodzaju organizacji o charakterze lokalnym czy
regionalnym w celu wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i zasygnalizowania
swej obecności. Chętnie też zawierają umowy partnerskie z innymi gminami. Jak ważna jest
współpraca między samorządami wiedzą wszyscy, którzy już od lat posiadają samorządowego
partnera w kraju, czy za granicą.
Gmina Dźwierzuty nigdy nie zawarła takiego porozumienia, dlatego aby umożliwić jej dalszy rozwój
podjęto decyzję o nawiązaniu współpracy z jedną
z gmin w Polsce. Chęć zawarcia porozumienia wyraziła gmina Godów.
12 lipca br. delegacja reprezentująca gminę Dźwierzuty w osobach wójt Marianny Szydlik, sekretarza
gminy Barbary Trusewicz i przewodniczącego rady
Arkadiusza Noska uczestniczyła w wizycie studyjnej na terenie gminy Godów. W trakcie tej wizyty
zorganizowano wycieczkę, która była okazją do
zapoznania się nie tylko z krajobrazami Wyżyny
Śląskiej, ale także z najnowszymi inwestycjami
realizowanymi przez Godów m.in. w partnerstwie
z innymi gminami, w tym zagranicznymi.
Głównym celem wizyty było jednak rozpoczęcie
rozmów pomiędzy władzami obydwu gmin na
temat współpracy. W trakcie spotkania, w którym
uczestniczyli wójt Godowa Mariusz Adamczyk,
jego zastępca Tomasz Kasperuk, sekretarz gminy
Brygida Dobisz, radni gminni, urzędnicy, sołtysi oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego
w Wodzisławiu Śląskim został podpisany z naszym
samorządem List Intencyjny inaugurujący współpracę partnerską.
Władze samorządowe gminy Dźwierzuty działają w przekonaniu, że kontakty i współpraca
międzygminna zapewnią doskonałe możliwości
promocji, będą doskonałą okazją do wymiany
dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy samorządami oraz będą miały pozytywny wpływ na lokalny rozwój. Efektem tej współpracy miałaby być
wymiana doświadczeń w ramach edukacji, sportu
i turystyki, promocji gospodarczej i biznesowej,
jak też wymiana kulturalna i możliwość współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie obu gmin. Wierzymy, że taka

współpraca może przynieść naszym społecznościom wiele korzyści. Liczymy przy tym, że uda się
nam zmobilizować mieszkańców do aktywnego
uczestnictwa w partnerstwie.
Kilka słów o gminie Godów
Położona jest w południowo-zachodniej części
województwa śląskiego w powiecie wodzisławskim i jest jednocześnie najbardziej wysuniętą
na południe gminą powiatu wodzisławskiego.
Wzdłuż całej południowej granicy gminy przebiega granica państwa z Republiką Czeską. Gmina
Godów posiada korzystną pozycję strategiczną
właśnie ze względu na
sąsiedztwo z Czechami, ale także bliskość
takich miast jak Rybnik, Wodzisław Śląski
i Jastrzębie-Zdrój oraz
ze względu na przebiegającą przez gminę
autostradę A1 z węzłem
w Łaziskach. Odległość
dzieląca gminę od stolicy województwa śląskiego – Katowic – to
niecałe 65 km.
Geograficznie Godów
należy do Wyżyny Śląskiej, a w jej obrębie
do Płaskowyżu Rybnickiego. Teren gminy jest
pagórkowaty, poprzecinany malowniczymi
dolinami czterech rzek:
Olzy, Leśnicy, Szotkówki
i Piotrówki.

W skład gminy wchodzi siedem sołectw: Godów,
Gołkowice, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze,
Skrbeńsko i Skrzyszów, obejmujących powierzchnię 38,08 km2 i zamieszkiwanych przez prawie
13 tys. mieszkańców.
Gmina jest całkowicie zwodociągowana i zgazyfikowana, posiada dobrze rozwiniętą sieć teletechniczną oraz kanalizację sanitarną.
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl
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Gmina Dźwierzuty. Ukończono przebudowę SUW w Orzynach

Teraz wody nie powinno zabraknąć
Zakończyła się przebudowa istniejącej Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowości Orzyny. Wyłoniona w wyniku przetargu firma HYDROMIX
Sebastian Pliszka ze Szczytna podpisała umowę
na wykonanie inwestycji we wrześniu 2018 roku.
W ramach umowy wykonano roboty ziemne
wokół stacji wraz z remontem istniejącej drogi,
miejsc postojowych i chodnika, dostarczono i zamontowano nowe zbiorniki wyrównawcze czystej
wody, dostarczono i zamontowano urządzenia
technologiczne wewnątrz SUW (wymieniono
wszystkie urządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stacji), wykonano niezbędne
instalacje wewnątrz i na zewnątrz obiektu.
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Orzynach kosztowała łącznie
1 180 800,00 zł brutto
i była współfinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi
Priorytetowej 5. „Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie
zasobów” Regionalnego
Programu Operac yjn e g o Wo j e wó d z t w a
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Wysokość dofinansowa
nia wyniosła 85% kosztów kwalifikowanych.

Warto w tym miejscu podkreślić, że gmina Dźwierzuty w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie przebudowy SUW w Orzynach pozyskała
także pieniądze, które pokryły koszty związane
z wybudowanym w 2015 roku wodociągiem na
trasie Kałęczyn – Rańsk. W ramach tego zadania
wybudowano sieć o długości 1 766 m łączącą wodociąg Targowo w miejscowości Kałęczyn z wodociągiem Orzyny w miejscowości Rańsk.
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl
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PRZYSTANEK
Z GRANTEM
Został rozstrzygnięty konkurs Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Na zatwierdzonej liście znalazły się 34 gminy województwa warmińsko-mazurskiego, w tym
Dźwierzuty. Ideą konkursu jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich, poprzez przedsięwzięcia inwestycyjne oraz wspieranie rozwoju demokracji lokalnej i społeczeństwa
obywatelskiego. W ramach projektu w miejscowości Dźwierzuty zostanie wybudowany przystanek autobusowy na ul. Szczycieńskiej. Swoim
wyglądem będzie przypominał ten znajdujący się
tuż przy budynkach Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Dźwierzutach. Gmina otrzymała na realizację zadania dofinansowanie w kwocie 12 000 zł.
Podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa
odbyło się w Olsztynie 11 lipca.
(bt)
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Dźwierzuty. Radni nie mieli zastrzeżeń

Wójt z jednogłośnym wotum
zaufania i absolutorium
W piątek 28 czerwca, w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Dźwierzutach odbyła się IX Sesja Rady
Gminy w Dźwierzutach, w tracie której głosowano
nad udzieleniem Wójtowi Gminy Dźwierzuty wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Dźwierzuty za rok 2018.
W sesji brało udział 12 Radnych, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych
oraz mieszkańcy. Wójt Marianna Szydlik przedstawiła wszystkim zgromadzonym Raport o stanie
Gminy Dźwierzuty za rok 2018. Jest to dokument
przygotowany zgodnie z ostatnimi zmianami
ustawy o samorządzie gminnym. Zawiera analizę
różnych obszarów tematycznych, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii. Po prezentacji w porządku obrad zaplanowano dyskusję
nad dokumentem, jednak nikt
ze zgromadzonych nie wyraził
chęci zabrania
w tej sprawie
głosu. Po wyżej
w ymienionych
czynnościach
głosowano nad
udzieleniem
Wójtowi Gminy
Dźwierzuty wotum
zaufania.
Uchwała została
przyjęta jednogłośnie.

OSA W MIĘTKICH

Kolejnym punktem sesji, było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
Dźwierzuty za 2018 rok. W tym miejscu głos zabrała skarbnik Agata Urbańska. Szczegółowo opowiedziała zebranym o sytuacji finansowej gminy, podając wskaźniki i kwoty zawarte w dokumentach
finansowych. Następnie Rada Gminy zatwierdziła
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz jednogłośnie udzieliła wójt Mariannie Szydlik absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl
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124 miejsce na liście zadań, które zakwalifikowały
się do dofinansowania Ministra Sportu i Turystyki
uzyskała inwestycja pn. „Budowa Otwartej Strefy
Aktywności w Miętkich”. Wniosek o dofinansowanie inwestycji gmina Dźwierzuty złożyła 5 marca
2019 roku, a informacja o dofinansowaniu została
umieszczona na stronie Ministerstwa w środę, 22
maja.
Jeszcze w tym roku na placu wiejskim tuż obok
istniejącego placu zabaw w miejscowości Miętkie
staną urządzenia fitness w tym: Orbitrek, Wioślarz,
Twister, Motyl, Biegacz, Trenażer, a także stół do
gry w szachy i chińczyka oraz do gry w tenisa stołowego. Całości dopełnią ławki, kosze na śmieci
i nasadzenia roślin. Zgodnie z kosztorysem OSA
została wyceniona na 55 361,00 zł, z tego dofinansowanie wyniesie 25 000,00 zł. Dzięki rozbudowie
istniejącego placu zabaw o siłownię plenerową
i strefę relaksu osoby starsze, młodzież oraz rodzice z dziećmi będą mogli aktywnie spędzić czas.
(bt)
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Zakończyła się realizacja inwestycji polegającej
na remoncie schodów i podjazdu dla osób z niepełnosprawnością do Przychodni Lekarskiej na ul.
Szczycieńskiej w Dźwierzutach. Kosz wykonania
robót budowlanych to około 24 000 zł.
(bt)

WODA
DO OŚRODKA
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W trosce o rozwój bazy turystycznej w gminie
Dźwierzuty podjęto decyzję o rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej do Ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego
„Silezia” w Sąpłatach. Inwestycję
realizowała firma
JAR-BUD Jarosław Jęksa z Kurklanek. Inwestycja zakończyła
się pod koniec
maja 2019 roku.
(bt)

SOŁTYSI WYBRANI
Znamy już wszystkich sołtysów w Gminie Dźwierzuty. W piątek, tj. 12 kwietnia 2019 roku odbyło
się ostatnie zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i członków Rad Sołeckich na kadencję
2019 – 2023.
Od 20 marca 2019 roku we wszystkich - dziewiętnastu sołectwach Gminy odbywały się zebrania
wiejskie sprawozdawczo-wyborcze. Mieszkańcy
sołectw wysłuchali sprawozdań z działalności Sołtysów i Rad Sołeckich za ubiegłą kadencję oraz dokonali wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej
na nową kadencję.
W wyniku przeprowadzonych wyborów w pięciu
sołectwach naszej gminy wybrano nowych sołtysów, w pozostałych 14 sołectwach funkcja ta została powierzona dotychczasowym gospodarzom
wsi. Zmiana sołtysa nastąpiła w sołectwach: Grądy,
Nowe Kiejkuty, Rańsk, Rumy i Sąpłaty.
W zebraniach sołeckich brali też udział przedstawiciele władz samorządowych. Była to dobra okazja,
aby porozmawiać o problemach i planowanych
inwestycjach z wójt Marianną Bogusławą Szydlik.
Wszystkim Sołtysom i członkom Rad Sołeckich
życzymy pomyślności i zadowolenia z wykonywanych obowiązków. Niech Wasza praca dostarcza wielu radości i uznania lokalnego społeczeństwa.
(bt)
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Gmina Dźwierzuty. Drugi etap drogi z dofinansowaniem

Przebudowa drogi w Dąbrowie
z unijnym wsparciem
Bardzo dobre wieści dla mieszkańców Dąbrowy
przywiozła 10 czerwca z Olsztyna wójt Marianna
Szydlik. Wspólnie ze skarbnik Agatą Urbańską
podpisała z marszałkiem Markiem Gustawem
Brzezinem umowę o dofinansowanie realizacji
inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr
195024N od km 1+309 do km 2+209 w obrębie
Dąbrowa, gmina Dźwierzuty.”
Dzięki tej inwestycji zmodernizowane zostanie kolejne 900 m drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa, co w konsekwencji poprawi bezpieczeństwo
osób poruszających się po jezdni oraz umożliwi
usprawnienie połączeń komunikacyjnych.
Inwestycja powstanie z dofinansowaniem pozyskanym ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020, które wyniesie 393 558 zł brutto,
tj. około 63,63% poniesionych kosztów kwalifiko-
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walnych operacji. Całą przebudowę odcinka szacuje się na kwotę 618 510,36 zł brutto.
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Dźwierzuty. Mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnej platformy

Dni Otwarte Funduszy
Europejskich w Urzędzie Gminy
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W sobotę 11 maja 2019 roku zostało zorganizowane spotkanie pracowników Urzędu z mieszkańcami Gminy w ramach ogólnopolskiej akcji Dni
Otwarte Funduszy Europejskich.
W ramach akcji mogliśmy dowiedzieć się szerzej
o platformie e-mieszkańca, która została uruchomiona w ramach projektu współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej pn. „Nowa jakość usług
publicznych – informatyzacja gminy Dźwierzuty”.
Organizatorzy zaprosili uczestników do udziału
w spotkaniach z urzędnikami w celu założenia
swojego profilu indywidualnego. Spotkania te
odbywają się w każdy czwartek od godziny 12. do
14. w sali numer 7 Urzędu Gminy w Dźwierzutach.
Krzysztof Kołakowski – informatyk urzędu gminy
poprowadził panel szkoleniowy dla wszystkich
mieszkańców obecnych na spotkaniu, dotyczący obsługi portalu eUsługi. Warto wspomnieć, że
portal ten to nowoczesny system wymiany informacji pomiędzy Urzędem Gminy w Dźwierzutach,
a interesantem. Celem portalu jest udostępnienie
w jednym miejscu informacji i usług obejmujących różne aspekty działalności jednostki. Po wy-
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kładzie każdy zainteresowany mógł skorzystać ze
specjalnie przygotowanych do tego celu stanowisk komputerowych i założyć samodzielnie profil
indywidualny.
Zapraszamy wszystkich płatników podatków na
terenie gminy Dźwierzuty, aby odwiedzili stronę
euslugi.gminadzwierzuty.pl, założyli profil indywidualny i korzystali z pełnego zakresu możliwości
jakie oferuje nam ta platforma.
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

OSP Dźwierzuty z dotacją Marszałka
28 maja 2019 roku Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę Nr VII/128/19
w sprawie udzielenia gminom z Województwa
Warmińsko-Mazurskiego pomocy finansowej
w formie dotacji celowych na dofinansowanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Pomoc
finansowa była przyznawana w trzech kategoriach: zakup samochodów, zakup sprzętu ratowniczego oraz budowa, rozbudowa, modernizacja
remiz OSP. Gmina Dźwierzuty znalazła się na liście
27 gmin z całego województwa, które otrzymały
dofinansowanie.
11 marca 2019 roku złożyliśmy wniosek do Urzędu
Marszałkowskiego o udzielenie dotacji na modernizację budynku oraz placu przyległego do remizy

Ochotniczej Straży Pożarnej w Dźwierzutach w zakresie prac elektrycznych. W ramach zadania ma
być zmodernizowana sieć elektryczna wewnątrz
budynku remizy. Ponadto na Placu Strażackim
zostanie wybudowane oświetlenie i sieć elektroenergetyczna wzdłuż ogrodzenia, tak aby usprawnić organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy, a tym samym poprawić Państwa
bezpieczeństwo.
Marszałek Województwa na realizację tego zadania przyznał nam 30 000 zł. Cała inwestycja szacowana jest na około 80 000 zł. Jej realizacja rozpocznie się już niebawem.
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl
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Gmina Dźwierzuty. Coroczne obchody Dnia Strażaka

Święty Florian niech zawsze chroni
Gdy trzeba - czuwamy po nocach:
Czy łuna na niebie nie wschodzi
W ulewach i rwących potokach Walczymy z żywiołem powodzi.
Bo wszędzie gdzie życie i mienie człowieka
Gotowy potargać na strzępy los zły Spieszymy z pomocą bo nie ma co zwlekać Rycerze Floriana - to my!
Strażacy - druhowie
I z miasta i wsi
Czuwają, by człowiek
Bezpiecznie mógł żyć.
/Hymn Związku OSP RP/

Ponadto życzymy niewyczerpanej siły i mnóstwa
wytrwałości, wyrozumiałości bliskich, licznych
sukcesów oraz wiele satysfakcji z pracy i służby
społeczeństwu.
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl
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MSZA
ZA OJCZYZNĘ
Z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja, w kościele p.w. Trójcy Przenajświętszej
w Dźwierzutach została odprawiona msza w intencji Ojczyzny. W uroczystej liturgii wzięli udział
przedstawiciele służb mundurowych, druhowie
OSP oraz społeczności szkolne.
(rd)

ek Dąb

rowski

Co roku 4 maja w dzień św. Floriana, swoje święto obchodzą strażacy. W wielu miastach, gminach
i wioskach brać strażacka integruje się podczas
uroczystości kościelnych, a później podczas spotkań we własnym gronie. W tym roku uroczystości
związane z Dniem Strażaka w Gminie Dźwierzuty
odbyły się 4 maja i zaczęły się od zbiórki pododdziałów przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dźwierzutach. Po uformowaniu szyku strażacy
przemaszerowali do Kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Dźwierzutach, gdzie odbyła się Msza
Święta w intencji Druhen i Druhów Strażaków. Po
powrocie do strażnicy zostały wręczone odznaczenia. Za zasługi dla pożarnictwa medal srebrny
otrzymał Druh Stanisław Kotula z OSP Targowo.
Składamy serdeczne podziękowania druhnom
i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dźwierzuty za działalność ratowniczą
i bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi.

CZAROWALI
GŁOSAMI
W piątek, 7 czerwca, w kościele ewangelickim
w Dźwierzutach odbył się współorganizowany
przez GOK koncert wejherowskiego zespołu wokalnego Art’n’Voices. Zespół pojawił się w Dźwierzutach przy okazji odbywającego się w Barczewie
Festiwalu Chórów im. Feliksa Nowowiejskiego.
(rd)

Gmina Dźwierzuty. Sześć jednostek OSP walczyło o puchar

Strażackie zmagania w Miętkich
W sobotę, 25 maja na polanie leśnej w Miętkich do
walki w „Gminnych zawodach sportowo-pożarniczych 2019” o puchar przechodni Prezesa Zarządu Gminnego OSP RP w Dźwierzutach stanęło 6
drużyn OSP: Dźwierzuty, Linowo, Miętkie, Rańsk,
Rumy, Targowo. W zawodach brały także udział 3
drużyny młodzieżowe. Zawodnicy byli znakomicie
przygotowani, a o zwycięstwie zdecydowały 2 setne sekundy.
Wszystkim
wręczono
pamiątkowe
puchary,
natomiast Puchar
przechodni trafił
do jednostki OSP
Linowo (I miejsce).
Na podium stanęła także jednostka
OSP Dźwierzuty
(II miejsce), OSP
Rańsk (III miejsce).
Drużyny
mło-

dzieżowe otrzymały nagrodę, w postaci wyjazdu uczestników zawodów do kina, ufundowaną
przez wójt Mariannę Szydlik, przewodniczącego
rady Arkadiusza Noska oraz prezesa OSP Dźwierzuty Adama Malińskiego.
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

NATURALNE
PIĘKNO
Zbiorowa wystawa zdjęć Warmińsko-Mazurskiego
oddziału Polskiego Związku Fotografów Przyrody
zagościła w Dźwierzuckim GOK. Prace kilkunastu
miłośników tej gałęzi fotografii dostępne były dla
zwiedzających przez miesiąc. Wystawę otworzył
znany szczycieński fotograf Ferdynand Sosnowski.
(rd)
Fot. Ew
a Doliń
ska-Bac
zewska
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AKTYWNIE W CAŁEJ GMINIE
Lato, to czas wzmożonej aktywności lokalnych
społeczności. W wielu sołectwach naszej gminy
odbyły się pikniki i festyny. Piknikową imprezę
miały również dzieciaki uczęszczające na zajęcia

Fot. Arc
h

. UG

do GOK i Świetlicy Osiedlowej w Dźwierzutach.
Gratulujemy Organizatorom i życzymy nowych
pomysłów przy realizacji kolejnych imprez!
(rd)

OSIEDLE ROZKRĘCIŁO
WAKACJE NA CAŁEGO
Po raz drugi dźwierzuckie osiedle postanowiło
rozkręcić wakacje. I zrobiło to, jak zwykle brawurowo. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, a przede
wszystkim niezmordowanym siłom Beaty Lipskiej
impreza przyciągnęła prawdziwe tłumy uczestników i stała na wysokim poziomie. Na scenie
pojawiły się działające przy Osiedlowej Świetlicy
Dźwierzuckie Iskierki i Janusz Ałaj z Mateuszem

str. 6
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Kwiatkowskim. Swoje umiejętności zaprezentowali karatecy z dźwierzuckiej sekcji Szczycieńskiej
Klubu Karate Kyokushin prowadzeni przez sempai
Piotra Wiśniewskiego. Były stoły pełne pysznego
jedzenia, dmuchany plac zabaw, zawody w dojeniu krowy i mnóstwo doskonałej zabawy.
(rd)

str. 7

NR

13, 2019

nasza GMINA DZWIERZUTY

Dźwierzuty. Gminny piknik rodzinny z country w tle

Fot. Ew
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Bo w rodzinie jest siła!
Po raz trzeci udało się zorganizować gminny piknik rodzinny. Impreza planowana początkowo
na 26 maja, z powodu odbywających się tego
dnia wyborów do Europarlamentu, została przeniesiona na Dzień Ojca, czyli 23 czerwca. Dzięki
połączeniu sił przez GOK, OSP Dźwierzuty, Sołectwo Dźwierzuty oraz pracowników Urzędu Gminy
impreza była pełna przyjemnych akcentów i niespodzianek. Dzieciaki mogły korzystać z dmuchańców, brać udział w konkursach i animacjach.

Organizatorzy dla wszystkich przybyłych przygotowali poczęstunek. Były i potrawy z grilla, i słodkie stoisko Urzędu Gminy, i cukrowa wata, lody
i popcorn od strażaków. Na scenie zaprezentowały
się dzieci z grupy Anny Weichhaus, Świetlicy Osiedlowej, Janusz Ałaj z Mateuszem Kwiatkowskim
oraz Krzysztof Augustyniak, wykonujący muzykę
country. W organizacje włączyli się też niektórzy
sołtysi z terenu gminy, którzy na piknik przybyli ze
słodkimi wypiekami. - Bardzo dziękuję wszystkim,

Dolińsk

a-Bacze

wska

którzy włączyli się w organizację pikniku – mówi
Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK. - Ta impreza po raz kolejny udowodniła, że łącząc siły
możemy robić naprawdę niesamowite rzeczy.
Piękne jest też to, że w pikniku biorą udział całe
rodziny i że jest on w pełni wolny od alkoholu.
Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Dźwierzuty. Integracyjny Piknik dla Rodaka nad jeziorem

Wizyta młodych Polaków z Kazachstanu
Gmina Dźwierzuty gościła dzieci i młodzież z Kazachstanu z polskimi korzeniami podczas „Integracyjnego Pikniku dla Rodaka” nad Jeziorem Sasek
Wielki. Podczas pikniku, który miał miejsce w niedzielę 21 lipca br. wszyscy przybyli mogli wziąć
udział w warsztatach graffiti, maratonie zumby,
festiwalu kolorów oraz rozgrywkach sportowych.
Była także możliwość pływania łodzią dzięki niezawodnym strażakom z OSP
Dźwierzuty. Nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz tradycyjnej kiełbaski z grilla.
Dzieci i młodzież z Kazachstanu
przyjeżdżają na wakacje do Polski dzięki Fundacji dla Rodaka,
której założycielką jest Joanna
Wilk-Yaridiz. Fundacja powstała
w 2017, a początkiem jej działalności była internetowa akcja
„Książka dla Rodaka”.
W tym roku odbyła się już trzecia edycja „Wakacji dla Rodaka”.
Jej celem jest organizacja wypoczynku na Warmii i Mazurach
dla dzieci i młodzieży - potomków Polaków zesłanych do Kazachstanu przez Sowietów w latach 1936-1941. Pobyt młodych
osób w Polsce jest dla nich wielkim przeżyciem, które zaowocuje podtrzymaniem polskiej
tożsamości. Nasi Rodacy posze-

rzają swoją wiedzę o kulturze i historii kraju swoich
przodków. Rozmawiają również w języku polskim
oraz przede wszystkim spędzają czas wśród Polaków. Także po raz trzeci odpoczywający w Polsce
młodzi mieszkańcy Kazachstanu odwiedzili gminę
Dźwierzuty.
Pragniemy podziękować za współorganizację: Sołectwu Dźwierzuty, Ochotniczej Straży Pożarnej

w Dźwierzutach, Gminnemu Ośrodkowi Kultury
w Dźwierzutach oraz mieszkańcom gminy Dźwierzuty i Darczyńcom, którzy zaangażowali się w organizację pikniku.
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl
Fot. Radek Dąbrowski
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Dźwierzuty. MOTORstart w chłodzie i słońcu
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Biesy w kościele,
czyli jak motocykliści do Dźwierzut zjechali
Ponad sto motocykli wzięło udział w trzecim już
otwarciu sezonu MOTORstart Dźwierzuty. W tym
roku, pomimo niesprzyjającej pogody, impreza
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Jak podkreślają niektórzy uczestnicy, dźwierzucki zlot stał
się dla nich stałym punktem na sezonowej mapie
motocyklowych imprez. – Cieszymy się bardzo,
że impreza z roku na rok staje się coraz pełniejsza
– mówi Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK
i organizator zlotu. - I że przyjeżdżają na nią moto-

cykliści z różnych zakątków województwa. W tym
roku licznie przybyli fani jednośladów z Ostródy
i Mikołajek, choć najliczniej reprezentowanym
klubem był KM Jurand Szczytno.
Organizacja zlotu jest prawdziwym wyzwaniem
logistycznym, głównie przez paradę drogami gminy. Przygotowania do imprezy ruszają już w styczniu. Wówczas pierwsze projekty trafiają do uzgodnień w policji i u zarządców dróg. W czasie, kiedy
instytucje uzgadniają trasę przejazdu, w GOK trwa
przygotowanie pamiątkowych medali
i znaczków. W tym roku, specjalnie wykonane na MOTORstart2019 dziesięć
medali trafiło m.in. do najstarszego
uczestnika zlotu (ur. w 1937r) oraz najstarszego motocykla (Zundupp Sahara z 1944r.). Swoje medale ufundował
również Paweł Szydlik. Emblematy
nawiązujące do motocyklowych części
trafiły do sponsorów i współorganizatorów imprezy. W czasie MOTORstartu
działał również Mobilny Punkt Poboru
Krwi, z którego skorzystało 26 krowiodawców.

Fot. Rad
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Impreza nie odbyłaby się bez zaangażowania
strażaków ochotników z Dźwierzut, Rańska i Targowa, którzy pomogli w zabezpieczeniu trasy
i organizacji poczęstunku dla motocyklistów. - To
ważne, że druhny i druhowie z OSP tak chętnie
włączają się w pomoc. Bez
nich wiele naszych imprez
by się nie dobyło w takiej
formie. Dziękuje także bardzo mieszkańcom sołectwa
i sołtysowi Dźwierzut, Leszkowi Kalinowskiemu, którzy
razem z pracownikami ZGK
Dźwierzuty pomogli w rozstawieniu sceny i przygotowaniu zaplecza – mówi wójt
Marianna Szydlik.
Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

KABARETON ZE WSPARCIEM BANKU
Aż dziewięć Środowiskowych Domów Samopomocy z całego województwa i jeden Warsztat Terapii Zajęciowej ze Szczytnie zaprezentowało się
na kolejnej już edycji dźwierzuckiego Kabaretonu.
Organizatorem całego wydarzenia był Środowiskowy Dom Samopomocy w Dźwierzutach,
a wszystko można było zobaczyć w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury.

Kabareton rozpoczął się od występu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach, dalej
w kolejności mogliśmy zobaczyć uczestników ŚDS
Szczytno, Piasutno, Orzeszki, Ukta, Marcinkowo,
Prejłowo, Piecki oraz z Warsztatów Terapii Zajęciowej ze Szczytna.
Wszystkie placówki otrzymały statuetki oraz
nagrody ufundowane przez Bank BNP Paribas

Fot. Rad
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rowski

S.A Oddział w Szczytnie, który był głównym sponsorem imprezy. Specjalne wyróżnienie pojechało
do Szczytna razem z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej.
Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl
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Dźwierzuty. Festiwal dawnych kultur zagościł po raz czwarty
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Zanurzyć się w średniowiecze w lipcowe popołudnie

rowski

Najczęstszym pytaniem, z którym w tym roku zetknęli się organizatorzy średniowiecznej
imprezy było: dlaczego Prusowie i Słowianie? Odpowiedź jest oczywista – bo przed wiekami
te dwa ludy stykały się ze sobą na ziemi, która od zawsze była przygraniczna. – O samych
relacjach wiemy niewiele, ale przywoływanie pamięci tych plemion służy odbudowywaniu
świadomości historycznej – mówi pomysłodawczyni festiwalu Ewa Dolińska-Baczewska.
Festiwal historyczny odbył się już po raz czwarty. W sobotę zjechali do Dźwierzut rzemieślnicy,
odtwórcy historyczni, muzycy i naukowcy, aby
dzielić się swoimi pasjami. Do dyspozycji odwiedzających były warsztaty włókiennicze, tkackie,
garncarskie, świecownicze, archeologiczne, rycerskie i łucznicze. Wioska Prusów przybyła tradycyjnie ze stoiskiem prezentującym Baby Pruskie.
O najnowszych wykopaliskach prowadzonych
w Miętkich opowiadali przedstawiciele Fundacji
Dajna. W namiocie wiedzy
można
było usłyszeć
o zwyczajach
i wierzeniach
Słowian i Prusów. Na żywo
przygrywał
zespół muzyki dawnej Viatores. W tym
roku atrakcją
festiwalu było
też gotowanie na żywo
inspirowanej
kuchnią sta-

ropolską potrawy na ogniu. Tu pierwsze skrzypce
dzierżył nauczyciel z ZS nr 2 w Szczytnie Michał
Denesiuk, który postanowił zaserwować gościom
swoją wariację na temat bigosu. Mistrz kuchni
przewodniczył również jury festiwalowego konkursu na najlepszą polewkę. Laur zwycięstwa trafił
do kucharzy z Tarnowskiego Dworu, którzy zaserwowali polewkę krem z kurek z jagodami. Drugie
miejsce zdobyła polewka na piwie pszenicznym
Julii Bartnikowskiej. Na najniższym stopniu podium stanęło KGW Lipowa Góra Wschodnia za
polewkę, a jakże by inaczej - na lipie. Tradycyjnych
specjałów nie zabrakło również na stoisku sołectwa Dźwierzuty, które od samego początku włącza się w organizację imprezy.
– Mieliśmy również niezwykłych gości z Bractwa
Motocyklowego Galindia – mówi Ewa Dolińska-Baczewska. – Przyjechali do nas na swoich pięknych, zabytkowych motocyklach.
W czasie imprezy goście mogli również zobaczyć
walki turniejowe stoczone przez zaprzyjaźnionych
„Krzyżaków” z Roty Zaciężnej Strażnicy Sensburg.
Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl
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Orzyny. Noc świętojańska przyciągnęła tłumy
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Po raz kolejny, w Wielki Piątek, Nieformalna Grupa
Teatralna przedstawiła Misterium Męki Pańskiej.
W inscenizacji wzięło udział kilkudziesięciu aktorów. Jak co roku, do Targowa przyjechały tłumy
wiernych, którzy w ten wyjątkowy sposób przeżywają tajemnice Męki Jezusa.

Smętek kusił Zosię
Tradycji Nocy Świętojańskiej w Orzynach stało się
zadość. Po raz kolejny mamy za sobą ciekawie zorganizowaną lokalną imprezę, która odbyła się wieczorem i w nocy z 22 na 23 czerwca. Jak zawsze zaczęło się od gier i zabaw dla najmłodszych, gdzie
dzieci w trzech grupach wiekowych rywalizowały
w nowych, oryginalnych zabawach: grabienie piłek, rzuty szyszkami do koszy, malowanie kamieni
i przenoszenie piłeczek w drewnianych łyżkach.
Na koniec wszyscy uczestnicy zostali niemalże obsypani nagrodami i słodyczami. Jak zawsze duże
zainteresowanie na orzyńskiej imprezie wzbudzał
kolejny punkt programu: występ NGT Domalesja.
Tym razem publiczność została zaskoczona, bo
przyzwyczajeni do sielskich scen nawiązujących
do historii i tradycji widzowie ujrzeli harce diabłów
z mazurskim Smętkiem na czele. Motywem spektaklu były zmagania wiejskiej dziewczyny z ziemskimi pokusami i ich dramatyczne konsekwencje,
co już zwiastował tytuł widowiska „O Zosi, co złego
Smętka posłuchała”. Pomoc bliskich i interwencja
księdza pomogły dziewczynie wyrwać się z opresji złych mocy, wszystko zakończyło się szczęśliwie i zostało uwieńczone bardzo widowiskowym
- i chwilami zmysłowym - tańcem świętojańskim.
Później przyszła kolej na zabawę taneczną z jak
zawsze niezawodnym zespołem Full Serwis
z Dźwierzut, a miejscowe gospodynie serwowały
wyśmienite specjały domowej kuchni. O północy
odbył się konkurs szukania kwiatu paproci. Okazało się , że była to nie lada sztuka, bo pomimo, że
symboliczny kwiat był ukryty w obrębie placu sołeckiego, szczęśliwcy odnaleźli go dopiero po ok.
20 minutach poszukiwań. Nagrodą były specjalnie
na tę okazję przygotowane okolicznościowe kubki z zawartością. Zabawa trwała do 3 godz. nad
ranem, a ku ogromnej satysfakcji organizatorów
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bawiły się na niej licznie przybyłe grupy mieszkańców z Orzyn i ościennych sołectw, właściciele
domków letniskowych i turyści oraz wyraźnie
zauważalna grupa mieszkańców Szczytna. Sołtys, obok ogromnej wdzięczności osobom, które
zaangażowały się w organizację i przygotowanie
Świętojanek 2019, ma też wielką satysfakcję, że na
imprezie bardzo dobrze bawili się zarówno najmłodsi, jak i najstarsi jej uczestnicy.
Wiesław Domalewski

Region. Domalesja z wizytą w Sępopolu

Prusowie z Orzyn
w historycznej Barcji
Jak się okazuje – przeszłość i dzieje ziem, na których żyjemy, coraz częściej stanowi inspirację do
tworzenia kultury i rozrywki. Na mapie tego typu
inicjatyw w naszym województwie, obok Dźwierzut, znajduje się również Sępopol (powiat bartoszycki). W dniach 6-7 lipca br. odbyła się tam
cykliczna Odyseja Historyczna, która w tym roku
nosiła nazwę „Dawno temu w Barcji…”. Warto
o tym wspomnieć, ponieważ jednym z gości wydarzenia była działająca na terenie gminy Dźwierzuty Nieformalna Grupa Teatralna „Domalesja”.
Aktorzy – amatorzy na wyjeździe w sobotę 6 lipca
zaprezentowali
spektakl „A byli
tu
Prusowie”.
Widowisko jest
znane
naszej
lokalnej społeczności, gdyż było
już prezentowane w Orzynach,
Dźwierzutach
czy
Pasymiu.
Przedstawienie
w bardzo zwięzłej formie ukazało codzienne
życie
Prusów,
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ich zabawę oraz mało optymistyczny kontakt
z przybywającymi na te ziemie rycerzami Zakonu
Krzyżackiego. Spektakl odegrano w bardzo malowniczej scenerii starych drzew przy stadionie
miejskim w Sępopolu. Widowisko zostało przyjęte
bardzo entuzjastycznie, choć odbyło się w strugach mżawki i deszczu. W wyjeździe uczestniczyło
ponad 30 osób, które dobrze bawiąc się po udanym spektaklu około północy wróciły autokarem
do Orzyn.
Wiesław Domalewski
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Z Grażyną Mączkowską
o życiu i ....książkach
W burzowe popołudnie 20 maja w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dźwierzutach odbyło się
spotkanie autorskie z Grażyną Mączkowską, pisarką od lat związaną ze Szczytnem, autorką trzech
książek. Stolica powiatu obecna jest w jej utworach, jako przykład może posłużyć rozdział 23
książki „Innego wariantu życia”, gdzie wędrujemy
wraz z postaciami po ulicach i skwerach miasta.
Jednak najważniejsze sprawy i zdarzenia dzieją
się pomiędzy ludźmi, każdy z nas ma swoją opowieść, opisaną indywidualnie przez wrażliwość,
talent i sposób widzenia pisarza. Autorka „Tatuaży
podświadomości” mówiła o swoich inspiracjach
literackich, gdzie książki i ludzie stanowiły istotny
element egzystencji na każdym jej etapie. Swoje
pisarstwo rozpoczęła późno, choć „słowa pisane”
były z nią zawsze. A może właśnie w życiu jest ten
jedyny moment, gdy robimy to, co jest esencją naszej drogi życiowej.
Podczas spotkania pisarka podzieliła się tematyką
swoich książek, w których traumatyczne doświadczenia przewartościowane na pozytywne relacje
sa światłem nadziei na odmianę losu „odziedziczonego”. Debiutancka powieść „Powiedz, że mnie
kochasz, mamo”, prawdziwa do bólu pokazuje, że
nie ma zamkniętych dróg, jeśli tylko pozwolimy
popłynąć życiu dobrym nurtem. Nie potrafimy
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zapomnieć, tego co było, ale nie warto tym karmić swoich kolejnych dni, które mogą nieść inną
opowieść.
Grażyna Mączkowska autorka wrażliwa i zainteresowana emocjami człowieka podczas rozmowy
z czytelnikami stworzyła ciepłą atmosferę do wyrażania swoich poglądów na życiowe doświadczenia i wybory. W większości uczestnikami spotkania
były panie należące do Dyskusyjnego Klubu Książki, które bardzo cenią takie zapoznanie się z książką i jej autorem.
Danuta Kuchcińska – bibliotekarz GBP

Droga życia, droga Krzyża w Rumach
Czas Wielkiego Tygodnia oraz Wielkanocy ma
szczególny charakter, jest jakby podsumowaniem ludzkiej drogi życia. W Rumach tę drogę
w Niedzielę Palmową 14 kwietnia po raz czwarty
przeszli w Misterium Męki Pańskiej mieszakańcy
Rum i parafii Bartołty Wielkie. Około 30 osobowa
grupa mieszkańców wsi, przedstawiła sceny drogi
krzyżowej. Pierwsze stacje odbyły się przy świetlicy wiejskiej, następnie wśród dźwięków muzyki, przyglądaniu się rozgrywającym się scenom,
wsłuchaniu się w słowa rozważań oraz własnych
myśli, uczestnicy wraz z zachodzącym słońcem
szli w stronę kaplicy.
Wspólnie przebywana droga była czasem refleksji nad własnym losem i życiem lokalnej społeczności. Z każdym rokiem widzimy jak ubywa nam
ludzi, którzy szli wcześniej, jedni nie mogą ze
względu na wiek, choroby, obowiązki, innych już
nie ma, są też tacy którzy nie chcą iść wspólnie. Ci
którzy szli, wędrowali w modlitewnym skupieniu
za siebie i za innych.
Taki też cel przyświeca drodze krzyżowej w Rumach i w wielu innych miejscach.
W rolach głównych wystąpili: Jezus – Tomasz Wit-

czak, Matka – Ada Kubicka, Narrator: ksiądz Proboszcz Paweł Ostrowski.
W pozostałych rolach: Waldemar Gwiazda, Małgorzata Dobrowolska, Bogdan Jarząbek, Jerzy
Świderski, Jerzy Adamowicz, Wiesław Adamowicz,
Kamila Świderska, Marek Więcek, Radosław Glot,
Paweł Bednarek, Andrzej Kubicki, Ryszard Mallek,
Dorota Witczak, Anna Bednarek, Lilianna Nartonowicz, Bartek Błażewicz, Anna Błażewicz, Joanna
Kubicka, Zofia Kubicka, Karina Szubryt, Danuta
Gwiazda, Barbara Świderska, Szymon Gwiazda,
Marcin Dudziński, strażacy OSP Rumy.
Uroczystości Niedzieli Palmowej są wstępem do
przeżywania tego wyjątkowego czasu śmierci
i odradzania się do życia. W religijnym i społecznym aspekcie podczas święcenia wielkanocnych
pokarmów odbędzie się zakorzeniona już tradycja
konkursu na najładniejszy koszyczek, wieczorem
wspólne czuwanie strażaków OSP, zespołu RUMIANKI oraz mieszkańców w modlitwie i śpiewie,
a wszystko zakończy uroczysta msza rezurekcyjna
z pełną oprawą.
Danuta Kuchcińska
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Warsztaty
robótek ręcznych
w bibliotece
Fot. Arc
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Pomysł spotkań w Klubie Robótek Ręcznych zrodził się poczas spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki działajacego przy Gminnej Bibliotece Publicznej
w Dźwierzutach. Uczestnicy klubu zaproponowali,
aby spotykać się co miesiąc w bibliotece podczas
różnego rodzaju warsztatów robótek ręcznych.
Od lutego 2019 roku spotkania pod kierunkiem
dyrektor GBP Bożeny Nadolskiej odbywają się
w ostatni czwartek miesiąca, o godzinie 16. Miłośniczki robótek ręcznych prezentują wykonane
przez siebie rękodzieła i chętnie dzielą się swoim
doświadczeniem twórczym.
Robótki ręczne to niezwykle relaksujące zajęcie
i miły sposób na spędzenie wolnego czasu. Tworzenie nowych, ciekawych wzorów rozwija kreatywność i pozwala na stworzenie oryginalnych
ozdób. Uczestnictwo w warsztatach, jest też okazją do odpoczynku, lepszego poznania własnej
osoby, odkrycia nowych umiejętności, zrobieniem
czegoś dla siebie,jest to także okazja do rozmów
z innymi. Każde spotkanie klubu w dźwierzuckiej bibliotece jest zawsze niespodzianką, którą
uczestnicy spotkania sami przygotowują dla siebie, dzieląc się swoim talentem i wykonaną pracą.
Organizatorzy mają nadzieję na kontynuowanie
warsztatów i zorganizowanie wystawy rękodzilników z gminy.
Danuta Kuchińska – bibliotekarz GBP

Wójt Gminy Dźwierzuty
zaprasza wszystkich mieszkańców
na indywidualne konsultacje
e-usługi w Gminie Dźwierzuty
w każdy czwartek w godz. 12.00-14.00
Parter Urzędu Gminy
sala nr 7
Podczas konsultacji pomożemy założyć
konto na platformie e-mieszkańca
Chcesz w domowym zaciszu
na ekranie swojego komputera
móc załatwić sprawę w Urzędzie?

Koniecznie przyjdź !!!
Projekt współfinasowany
przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020
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Tydzień
z biblioteką
w Dźwierzutach
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Tydzień Bibliotek to ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja rozpoczyna się 8 maja
– w Dniu Bibliotekarza i trwa do 15 maja
Ma ona na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza.
Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach od
wielu lat również uczestniczy w tej akcji, gdzie
główne jej działania kierowane są do młodego
czytelnika. Pracownicy biblioteki w roku szkolnym
odwiedzają z książką przedszkola i uczniów młodszych klas szkoły podstawowej na terenie gminy,
czytając książki o różnorodnej tematyce. W tym
roku głównym tematem były „Baśnie i legendy
polskie”, nawiązujące do 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości. Uczniowie raz w miesiącu odwiedzają bibliotekę, by posłuchać, wypożyczyć samemu książkę oraz poznać tajniki pracy
biblioteki. Dyrektor GPP Bożena Nadolska w tym
roku także zaprosiła dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach do odwiedzenia
gminnej biblioteki. Podczas spotkania dzieci z oddziału przedszkolnego zapoznały się z historią biblioteki i zgromadzonych w niej zbiorów, zobaczyły też nietypowe książki: największe, najmniejsze,
dźwiękowe i inne interaktywne egzemplarze, co
wzbudziło w nich spontaniczne zainteresowanie.
Głównym elementem wizyty było czytanie dobranej odpowiednio do wieku książki przez zaproszonych gości, gdzie w rolę czytających wcielili się:
Arkadiusz Nosek – Przewodniczący Rady Gminy,
leśnik, strażak ochotnik; Ewa Dolińska-Baczewska
– Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury oraz Maria
Zawadzka – emerytowana nauczycielka, członkini Dyskusyjnego Klubu Książki w Dźwierzutach.
Oprócz przeczytania lektury czytający mówili
o swojej pracy, zainteresowaniach oraz odpowiadali na pytania zadawane przez dzieci. Lekcja
w bibliotece „na żywo” była ciekawym doświadczeniem zarówno dla uczniów, jak i gości.
Danuta Kuchcińska – bibliotekarz GBP
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Wycieczka edukacyjna na
zakończenie Tygodnia Bibliotek
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Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Rumach w dniu 17 maja w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Domu Gazety Olsztyńskiej i Biblioteki
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Podczas zajęć dzieci poznały tajniki powstania
pisma i gromadzenia tekstów pisanych. Pierwszym etapem podróży były warsztaty w Domu
Gazety Olsztyńskiej, gdzie prezentowana jest
podstawowa problematyka związana z historią
pisma, znaczeniem wynalazku Gutenberga oraz
rozwojem sztuki drukarskiej. Warsztaty obejmowały zdobienie inicjałów, zszywanie wykonanej
książeczki, druk tytułu i ilustracji oraz ćwiczenia
kaligraficzne. Z ciekawością uczniowie obejrzeli
również historię polskiej prasy na Warmii i Mazurach i inne eksponaty regionalne, prezentowane
w tradycyjnej i interaktywnej formie. Zaopatrzeni
we własną „wydrukowaną” książkę następnie udali
się tam, gdzie książki mają swoje miejsce. Biblioteka Uniwersytecka jest największą biblioteką
naukową północno-wschodniej Polski i mieści
się w nowoczesnym budynku wybudowanym
w 2007 roku. Wizyta w bibliotece
dostarczyła wielu wrażeń. Wnętrza budynku pełne przestrzeni,
światła i wygodnych stanowisk
do korzystania z czytelni i do nauki. W każdym dziale pracownik
oprowadzał grupę opowiadając
i prezentując działalność poszczególnych stanowisk pracy
biblioteki. Uczniowie zwiedzili
dział wypożyczeń, magazyny,
dział zbiorów specjalnych. Zaintereowanie wzbudził olbrzymi
skaner do dygitalizowania cennych książek i innych materiałów
piśmienniczych, starodruki, nie-
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zwykłe albumy, czy też przesuwane półki w magazynie biblioteki.
Trudno było zapamiętać wszystkie ciekawostki
z muzealno-bibliotecznej lekcji, ale w pamięci pozostaną niezwykłe miejsca w stolicy naszego regionu, godne poznania, które świadczą o bogatej
historii i spuściźnie Warmi i Mazur.
Dziękujemy pracownikom Domu Gazety Olsztyńskiej i Biblioteki UWM za ciepłą i profesjonalną lekcję oraz gościnność.
Wycieczka była możliwa dzięki wsparciu Urzędu
Gminy w Dźwierzutach – bezpłatny autokar, sołtysomi i radnym Rum i Sąpłat: Joanna Kubicka, Anna
Bronarczyk, Kamil Osojca i Artur Lorenz.
Dziękuję za umożliwienie zorganizowania wyjazdu dla Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rumach
Hannie Fabiańskiej oraz za opiekę nad grupą nauczycielkom Agacie Biruk i Ninie Wasilewskiej.
Inicjatorką „wyjazdowej lekcji bibliotecznej” była
Danuta Kuchcińska – bibliotekarz Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach.
Nina Wasilewska

Noc w Bibliotece w Dźwierzutach
Grupa uczniów klas II Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach 14 czerwca uczestniczyła w „ Nocy w Bibliotece” zorganizowanej
w ramach konkursu o Tytuł „Pożeracza Książek”.
Konkurs na najaktywniejszego czytelnika ogłoszony w lutym przez Gminną Bibliotekę Publiczną
w Dźwierzutach trwał do końca maja. Największą
aktywnością czytelniczą wśród klas I-III okazali się
drugoklasiści, dlatego też oprócz nagród książkowych dla czterech najbardziej „zaczytanych”
zwycięzców chętni uczniowie mogli uczestniczyć
w nocy pełnej różnorodnych
atrakcji. Zajęcia rozpoczęły zmagania z ortografią, gdzie trzeba
było wykazać się znajomością
pisowni szczególnie głosek „ż”
i „rz”. Najlepszy wynik to „tylko” 4
błędy w tekście. Kolejnym zadaniem było odgadnięcie homonimów, czyli wyrazów tak samo
brzmiących lecz mających odmienne znaczenie.
Dostarczyło ono wielu emocji,
ponieważ nie tak łatwo odnaleźć
językowe skojarzenia. Po krótkiej
przerwie i regeneracji sił uczestnicy rozpoczęli nowe zabawy ze
słowem. Odszukanie w grupach
pomieszanych tytułów książek
nie nastręczyło wielu trudności,

gdyż w nocnym spotkaniu brali udział najlepsi
czytelnicy. Na zakończenie cała grupa spróbowała
swoich sił w grze pt. „miasta-państwa”, która bardzo pozytywnie wyzwoliła twórczą energię w odgadywaniu nazw na określoną literę.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w tego
typu warsztatach, które pokazują bibliotekę, jako
miejsce nauki przez wspólną zabawę. Zajęcia prowadziła Dyrektor GBP Bożena Nadolska.
Danuta Kuchcińska – bibliotekarz GBP
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Seniorzy z Dźwierzut na letniej
wędrówce - 16-17 lipca
Seniorzy z Dźwierzut od wielu lat poznają różne
zakątki kraju. Tym razem celem wyprawy 50 -osobowej grupy z Koła Emerytów i Rencistów i ich
sympatyków z był Lublin i jego okolice: Zamość,
Nałęczów i Kozłówka.
Seniorzy wyruszyli o świecie, by przed południem
dotrzeć do Pałacu w Kozłówce należącym od 18
wieku do roku 1944 do rodu Zamoyskich. Pałac
okres świetności przeżywał za czasów Konstantego Zamoyskiego, który założył tu ordynację i pragnął z niej uczynić jedną z najbardziej monumentalnych i reprezentacyjnych siedzib magnackich.
Oryginalny wystrój pałacu i pięknie utrzymane
ogrody zrobiły na nas ogromne wrażenie. Delektowaliśmy się stylowymi wnętrzami pałacu oraz
roślinnością ogrodów i dumnie przechadzającym
się pawiem przy wiekowym dębie oraz klimatem
dawnej epoki zatrzymanej w tym wyjątkowym
miejscu. W budynku dawnej powozowni znajduje
się jedyna w Polsce Galeria Sztuki Socrealizmu, ale
dla osób starszych to jakby powrót do przeszłości,
gdzie czasami jedynym pozytywnym wspomnieniem była młodość. Kolejnym etapem podróży

był Zamość, dawniej prywatne miasto szlacheckie
rodu Zamoyskich, założone w oparciu o prawo
lokacyjne w 1580 roku. Za sprawą unikalnego
zespołu architektoniczno-urbanistycznego Starego Miasta bywa nazywany „perłą renesansu”,
Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Dla nas Zamość to miasto
rodowe, chronione przez bastiony, z przemyślnie

Czy to wiosną, czy to w lecie,

zbudowanymi kamienicami - w jednej z nich urodził się Marek Grechuta, w innej mieszkał poeta
Bolesław Leśmian, rynkiem z charakterystycznym
ratuszem, ze spełnionym marzeniem rodu Zamoyskich oraz historią. Nocleg w Lublinie również obfitował w atrakcje – wieczór spędziliśmy na wspólnej biesiadzie przy dźwiękach akordeonu Janusza
Ałaja. Przed południem zwiedzaliśmy Lublin z najlepszym przewodnikiem miasta. Największe polskie miasto po wschodniej stronie Wisły, a także
dziewiątym w kraju pod względem zaludnienia
zachwyciło nas najbardziej. Nad miastem góruje
Zamek, z mrocznymi dziejami więzienia aż do lat
50-tych ubiegłego wieku. Wnętrza Kaplicy Zamkowej z rusko-bizantyjskimi freskami pachniały
odległą przeszłością, widok z Wieży Trynitarskiej
otwierał nam „okno” na miasto stare i nowe, ale
najbardziej urzekły nas lubelskie kamieniczki.
Każda inna i indywidualna. Archikatedra to przykład tzw. renesansu lubelskiego, wyjątkowego dla
tego regionu. Inna atrakcją wizyty w Lublinie było
zwiedzanie Browaru Perła. Z zaciekawieniem i dobrym humorem wzmocnionym degustacją piwa
oglądaliśmy linię produkcyjną browaru
znajdującego się w dawnych zabudowaniach klasztornych.
I jeszcze ostatni punkt wyjazdu - Nałęczów, jedyne w Polsce uzdrowisko o profilu wyłącznie kardiologicznym. Spacerowaliśmy wielohektarowym parkiem
Zdrojowym, oglądając historyczną zabudowę sanatoriów, popijając wodę nałęczowiankę ze źródła Miłość, a na zakończenie krótka pogawędka z Bolesławem
Prusem na ławeczce.Podczas wycieczki
wrażeń i różnorodnych doznań nie brakowało. Jechaliśmy po nowo budowanej
S17, wdzieliśmy suszę, która w tamtym rejonie jest
bardzo dotkliwa, żniwa na polach innych niż na
Mazurach, apetyczne sady wiśni i uprawy chmielu. I refleksja, że ludzie są wszędzie podobni, tylko
inne okoliczności przyrody i historii.
Danuta Kuchcińska – współorganizator wycieczki

Zespół „Wrzosy” gościł w dniu 10 kwietnia w Klubie seniorów, który powstał 1 lutego przyjmujac
nazwę koła „Seniorów +”. Działalność swoją prowadzi w świetlicy na ul. Solidarności 6 w Szczytnie, w której też odbywało się to spotkanie z
„Wrzosami”. Zaproszenie do spotkania otrzymaliśmy od Pani Moniki Mostowej opiekunki Koła,
która oświadczyła, że jego celem było pokazanie
na przykładzie „Wrzosów”, że można na emeryturze dobrze się czuć i mile spędzać czas, zachęcając
ich do podobnej pracy, ktora zapewnia kontakt
z ludźmi i zabezpiecza od izolacji społecznej, dając
radość ze wszystkich sukcesów. Sukcesy nie przychodzą tak szybko, poprzedziło ich wiele systematycznej pracy, wiele chęci do niej i trwania w niej.
Często tego nie wytrzymujemy, zniechęcając się
do tych obowiązków. Ale już pierwszy zdobyty
sukces zmienia ten pogląd rodząc w nas potrzebę
trwania i dążenia do celu. „Wrzosom” się to udaje,
czego dowodem jest osiagnięie ich i trwanie już
w tej pracy 13 lat. Nie muszą to być zajmowane
jakieś czołowe miejsca. Większość imprez, w których uczestniczymy nie jest oceniana, są to tylko
przeglądy występów, na których wystarczą miłe
słowa organizatorów, zwrócenie na siebie uwagi,
kontakty z ludźmi i rozmowy z nimi. I to pozwala
nam przeżyć każdy występ, zbliżając nas do siebie.
Rodzi to miłe skutki zapraszania na imprezy w ich
środowisku poszerzajac krąg naszych występów
i znajomości.
Występ „Wrzosów” spotkał się z miłym przyjęciem
ze strony Koła „Seniorów +”, którego członkowie
włączali się do śpiewu. Koncert trwał 2 godziny,
w których zespół zaprezentował 18 piosenek różnej treści i tematyki, głównie ludowych, także mazurskich. Piosenki wnosiły też trochę patriotyzmu,
miłości, tęskonoty za rodzinnym domem. Niektóre
piosenki ubarwiane były solowym śpiewem Janusza Ałaja, nagrodzonego 4 kwietnia statuetką
Juranda.
Myślę, że to spotkanie powtórzy się, jeśli zaistnieje
taka potrzeba. Życzymy nowo powstałemu Kołu
Seniorów pójścia w nasze ślady.
Bogumiła Siedlecka Kierownik Zespołu „Wrzosy”

Wrzosy zawsze na tapecie
Tak sie składa, że Zespół „Wrzosy” zawsze pracuje przygotowując repertuar do występów, które
trwają niezależnie od pory roku. Niektóre piosenki można powtórzyć na kilku występach, ale
jeśli organizator występu określi hasło pod jakim
dana impreza się odbywa, trzeba przygotować
nowy program, często od podstw. Przykładem mogą być Bartoszyce, organizujące
Spotkania Artystyczne Osób Niesamodzielnych w każdym roku pod innym hasłem, w tym roku „Spotkania pod żaglami”.
Aby przygotować się do występu należało
przejrzeć śpiewniki z czasów szkolnych,
kiedy to królowała piosenka „Morze, nasze
morze”, czy też „Pieśń Flisaków”. Występ
odbył się 25 maja. 19 maja „Wrzosy” wystąpiły na Warmińsdkim Przeglądzie Chórów
i Zespołów Śpiewaczych „Kurlantka” 2019
w Stawigudzie. Tu prym wiodą piosenki
mazurskie popularyzujące folklor i muzykę
ludową naszego regionu. Z kolei 5 czerwca
zespół wystąpił w Piszu na IX Przeglądzie

Aktywne Wrzosy
koncertują
w powiecie
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Emeryckich Zespołów Folklorystycznych. Myślę,
że okres lata będzie sprzyjający organizowaniu
imprez, również z udziałem „Wrzosów”, które maja
13-letnie doświadczenie w tej dziedzinie.
Bogumiła Siedlecka – kierownik Zespołu „Wrzosy”
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Dźwierzuty. Wykopaliska archeologiczne na starożytnym cmentarzysku

Miętka ziemia rodzi garnki

str. 14
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Warmia i Mazury to malownicza kraina, która
wadzonych badań wynika, że zmarłych członków
torów. Dzięki ich zaangażowaniu udało się odkryć
oprócz swoich walorów estetycznych kryje w sospołeczności bałtyjskiej palono na stosie pogrzeokoło 500 wyjątkowych zabytków, w tym między
bie wiele tajemnic przeszłości. W starożytności,
bowym, a następnie spopielone szczątki składano
innymi: fibule (starożytne agrafki do spinania
jeszcze zanim pojawili się Słowianie, a na południu
bezpośrednio do przygotowanych w ziemi jam
ubrań), części bransolet, sprzączek i okuć od pasa,
i zachodzie Europy świat zdominowali Rzymianie,
bądź wkładano do popielnicy, czyli wypalonej,
importowane z terenów Italii paciorki szklane czy
mazurskie ziemie tysiąca jezior zasiedlali Bałtowie.
glinianej urny. Do tej pory naukowcy odkryli na
dekorowane fragmenty naczyń ceramicznych.
Wspominali o nich w swoich dziełach antyczni
stanowisku ponad 50 pochówków datowanych
historycy, geografowie i kronikarze, identyfikując
od I do VII wieku po Chrystusie. W tegorocznym
Więcej informacji i relacje z badań można obejrzeć
ich dwa główne plemiona – Galindów i Sudinów.
sezonie najbardziej spektakularnym znaleziskiem
na profilu facebookowym Fundacji Dajna oraz
Mieli się oni zajmować pośrednictwem w wymiabył pochówek rzędowy bałtyjskich wojowników
stronie internetowej www.dajna.org.pl
nie handlowej jednego z najbardziej luksusowych
składający się aż z 5 urn!
surowców sprowadzanych w granice Imperium
Często odkryte groby, oprócz kości ludzkich, zaAleksandra Barejko
Rzymskiego – „złota Północy”, czyli bursztynu. Byli
wierały także specjalne wyposażenie pod postacią
office@dajna.org.pl
oni przodkami wojowniczych Prusów, którzy we
ozdób oraz części strojów, które mogły stanowić
wczesnym średniowieczu czynnie przeciwstawiali
osobiste wyposażenie zmarłej osoby
się najeźdźczym atakom rycerzy Zakonu Krzyżacbądź dary przekazane mu w podróż
kiego.
w zaświaty. Znaleziska te pomagają
Od najdawniejszych czasów aż po średniowiecze
archeologom zinterpretować sposób,
część Bałtów zasiedlała obszary wielkiej Puszczy
w jaki funkcjonowali kiedyś starożytni,
Galindzkiej, której pozostałością jest obecnie
a także zrozumieć i poznać ich historię
Puszcza Piska i znajdujące się na jej terenie rezeroraz zwyczaje.
waty leśne. To właśnie na jej zachodnim skraju,
W ramach badań terenowych z arw lasach nad jeziorem Słupek, na terenie miejscocheologami współpracowali również
wości Miętkie, grupa archeologów z Fundacji Dajposzukiwacze, którzy przy użyciu
na im. Jerzego Okulicza-Kozaryna oraz studenci
wykrywaczy metali pomagali przy
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskieodkrywaniu cennych dla nauki przedgo badają starożytną, bałtyjską nekropolę.
miotów wykonanych z brązu czy żelaChoć współczesne prace na cmentarzysku prowaza. W terenie wspierali nas gościnnie
Najważniejsza jest dokładność i precyzja
dzone są już drugi rok z rzędu, to historia badań na
członkowie stowarzyszeń, zrzeszeni
– popielnica w trakcie eksploracji
tym stanowisku sięga ponad 100 lat. Pierwsze wyw ramach Polskiego Związku Eksplorakopaliska zorganizowane
zostały tutaj na początku XX
wieku przez archeologów
z Królewca (obecnie Kaliningrad). Podczas badań odkryto 841 grobów ludności
sprzed ponad II tysiące lat –
stanowi ona zatem największą i najbogatszą starożytną
nekropolę znaną na Warmii
i Mazurach! Niestety, w trakcie II wojny światowej wiele
najistotniejszych informaPochówek rzędowy – nieczęsty widok
Studenci Instytutu Archeologii w trakcie
cji o cmentarzysku zostało
na stanowiskach na Warmii i Mazurach
dokumentacji rysunkowej obiektów archeologicznych
utraconych, a większość zabytków uległa rozproszeniu
lub zaginęła w zamieszaniu
wojennym.
Zachowane
dane archiwalne, do niedawna nie pozwalały także
zlokalizować tego ważnego
miejsca na współczesnych
mapach. „Ponowne” odkrycie cmentarzyska nastąpiło
dopiero trzy lata temu, gdy
współpracujący z Fundacją
Dajna miłośnik starożytności z Mrągowa – Marcin
Pędzelki idą w ruch! – przygotowywanie
Praca archeologa wymaga całkowitego skupienia – przygotoLasek, natrafił na trop zapopielnicy do profesjonalnej dokumentacji
wywanie popielnicy do profesjonalnej dokumentacji
ginionego
cmentarzyska
w Miętkich. Od tego czasu
archeolodzy z Warszawy
systematycznie poszukują
coraz to nowszych śladów
obecności ludzi zamieszkujących gminę Dźwierzuty
w pradziejach.
Podczas
tegorocznych
wykopalisk
przebadano
jedynie niewielką część całego stanowiska, a mimo to
wiedza na temat rytuałów
Miniaturowe naczynie – przedmiot
Najciekawsze odkrycia sezonu 2019 – model 3D
pogrzebowych Bałtów poosobisty czy dar grobowy?
zabytków ze stanowiska w Miętkich (wyk. Marcin Gładki)
szerzyła się znacznie. Z pro-
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Sport. Dwanaście drużyn zagrało w Dźwierzutach

Nocą zagrali o Puchar Wójta
W piątek, 21 czerwca, na dźwierzuckim Orliku odbył się IX Nocny Turniej Drużyn Sześcioosobowych
o Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty. W tegorocznym turnieju udział wzięło 12 drużyn. Po oficjalnym otwarciu o godz. 18. rozpoczęto rozgrywki
w fazie grupowej, w trzech grupach rozegrano
18 spotkańpiłkarskich. Do ćwierćfinałów około
godziny 22:30 awansowały drużyny Stromyk Mojtyny – Wiecznie Młodzi, FC Walkielona – Chem
Prof, Street Football – LZS Tajfun Rzeck, Brygada
Kryzys - WKS po emocjonujących ćwierćfinałach
do półfinałów awansowały drużyny FC Walkielona – Street Football, Stromyk Mojtyny – WKS, do
finału awansowały drużyny Stromyk Mojtyny – FC
Walkielona. W małym finale lepsi byli zawodnicy
drużyny Street Football , a w walce o I miejsce
zwyciężyli zawodnicy drużyny FC
Walkielona. Po ostatnim gwizdku
około godziny 2. wójt Marianna
Szydlik i animator sportu Jarosław
Szpyrka wręczyli nagrody i puchary.
Zwycięzcy otrzymali 10 kompletów
strojów piłkarskich. Dla wszystkich
uczestników i kibiców przygotowany
był ciepły posiłek z grilla, przygotowany przez członków rady sołeckiej
oraz rodziców najmłodszych adeptów piłkarskich GKS-u. Sędziami Turnieju byli Robert Deptuła oraz Jaro-
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sław Brzezki. O oprawę muzyczną i nagłośnienie
zatroszczył się Gminny Ośrodek Kultury.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został Jakub
Kulesik z drużyny FC Walkielona, najlepszym
bramkarzem Krzysztof Zdrojewski z drużyny WKS
a najlepszym strzelcem Brajan Kisiel z drużyny
Street Football.
Klasyfikacja końcowa :
1. FC Walkielona
2. Stromyk Mojtyny
3. Street Football
4. WKS

Jarosław Szpyrka
sport@ug-dzwierzuty.pl

Sport. VII Gminny Wielobój Rekreacyjno – Sportowy

Uczniowie walczyli w różnych
dyscyplinach
Siódme zmagania sportowe szkół podstawowych
rozegrano na Orliku 31 maja. Organizatorem
imprezy był gminny animator sportu Jarosław
Szpyrka. W wieloboju udział wzięli uczniowie 5
gminnych szkół – po dziesięciu zawodników z każdej szkoły (5 dziewcząt i 5 chłopców) + zawodnicy rezerwowi, łącznie około 60 zawodników wraz
z opiekunami. Zawodników przygotowywali ZSP
Dźwierzuty – Anna Kleniewska, SP Linowo – KS.
Krzysztof Pliszka i Dyrektor Bogdan Zajączkowski,
ZSP Orzyny – Kamil Ziółek, SP Kałęczyn – Piotr Andruszkiewicz, SP Rumy – Małgorzata Wiewiora.
Młodzi sportowcy zmagali się w następujących
konkurencjach: mecz piłki nożnej; rozbierz, włóż;
bieg 4x10m; siad z leżenia tyłem; trój skok obunóż z miejsca; quiz sportowy; konkurencja dla
opiekunów. Odbyły się wszystkie zaplanowane
konkurencje. Tym razem obyło się bez ciągnię-

cia liny, która w poprzednich latach ostatecznie
decydowała o zwycięstwie. Wszystko przebiegało sprawnie i szybko. Na uczestników zawodów
czekał poczęstunek w postaci napojów i słodkich
upominków.
Dobra zabawa trwała do południa, by zakończyć
się wyłonieniem zwycięzcy.
Puchar Przechodni trafił do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach. Do zobaczenia
za rok.
Klasyfikacja końcowa
I MIEJSCE - ZSP Dźwierzuty (58 pkt )
II MIEJSCE - ZSP Orzyny (56 pkt)
III MIEJSCE - SP Rumy (54 pkt )
IV MIEJSCE - ZSP Linowo (52 pkt )
V MIEJSCE - SP Kałeczyn (50 pkt )

BAYERN
NIE DAŁ RADY
W LIDZE
MISTRZÓW
2 czerwca drużyna Żaków GKS Dźwierzuty wzięła udział w organizowanym przez Klub Sportowy
DKS Dobre Miasto Małej Lidze Mistrzów, do której
przystąpiło 16 zespołów z naszego województwa.
W turnieju tym GKS Dźwierzuty wylosował barwy
Bayern’u Monachium i takie barwy reprezentował
przez cały turniej, będąc w grupie z takimi drużynami jak Juventus Turyn, Ajax Amsterdam, FC
Porto. Niestety naszym zawodnikom nie udało się
awansować z grupy, co skutkowało tym że zostaliśmy przeniesieni do Ligi Europy, gdzie po ciężkich
bojach zajęliśmy czwarte miejsce. Podsumowując
zawody nie da się pominąć faktu, iż dwie drużyny z naszej grupy Juventus Turyn i Ajax Amsterdam wygrały Ligę Mistrzów a FC Porto i Bayer’n
Monachium zajęły kolejno trzecie i czwarte miejsce. Skład zespołu: Dominik Bachmura, Kajetan
Bachmura, Oliwier Wysoczarski,Wiktor Kulesik,
Wojtek Rusinek, Krzysztof Czopek, Jakub Prachniewski, Bartosz Kostek, Artur Łomiak, Filip Poniatowski, Szymon Szynkiewicz

WALKIELONA
NA SZCZYCIE
Dnia 28.06.2019 zakończyła się runda wiosenna
Dźwierzuckiej Ligi Sołeckie, do której przystąpiło siedem drużyn. Najskuteczniejszym strzelcem
rundy wiosennej został Szymon Chrzanowski 17
bramek. Po siedmiu kolejkach klasyfikacja wygląda następująco:
1. FC Walkielona
2. Naganiacze
3. Brygada Kryzys
4. WKS
5. Madagaskar
6.FC Dzikie Koty
7. Rumy

KRÓLOWA
WIKTORIA
FIDURSKA
9 czerwca drużyna Młodzików GKS Dźwierzuty
wzięła udział w Ponadlokalnym Turnieju Piłki Nożnej Dzieci o Puchar Starosty Powiatu. Oprócz naszej drużyny do zawodów przystąpiły drużyny GKS
Szczytno, SKS Szczytno I, SKS Szczytno II i Omulew
Wielbark. Nasi zawodnicy okazali się niepokonani zajmując I miejsce i nie przegrywając żadnego
meczu oraz nie tracąc żadnej bramki w Turnieju.
Dodatkowo po koronę króla strzelców sięgnęła
Wiktoria Fidurska! Jej brat Krystian został wybrany
najlepszym zawodnikiem. Skład drużyny Krystian
Fidurski, Wiktoria Fidurska, Michał Kostek, Jakub
Prachniewski, Kajetan Bachmura, Filip Poniatowski, Zuzanna Choszczyk, Dominik Bachmura, Wiktor Kuszmider, Igor Witek, Miłosz Waszewski.
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