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Szanowni Państwo,
Kiedy oddawaliśmy w Państwa ręce poprzedni numer biuletynu świat był zupełnie inny. Wszyscy
planowaliśmy rok 2020, podsumowując mijający 2019. Los pokazał nam, ile takie planowanie
jest warte. Wystarczył wirus, który pojawił się u nas przebywając w szybkim tempie pół kuli
ziemskiej. I plany musieliśmy bardzo mocno skorygować. Nie oznacza to, że życie nie toczy się
dalej! Zmieniamy sposób działania, ale nie przestajemy działać! Urząd Gminy pracuje, załatwiane
są wszystkie sprawy. Piszemy i składamy wnioski o dotacje, GOK i Biblioteka przeniosły swoją
działalność do Internetu. Uczymy się funkcjonowania w nieco zmienionej formule. Cieszę się,
że w tym numerze znajdziecie Państwo informacje sprzed epidemii, ale również z czasu, kiedy
zagościła się dobrze w naszym kraju. I są to nie tylko informacje o tym, jak jest źle, ale o tym, że
można robić coś dobrego. Życzę Państwu miłej lektury!
Wójt Marianna Bogusława Szydlik
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Gmina Dźwierzuty. Uczmy się funkcjonować w świecie z wirusem

nasza GMINA DZWIERZUTY
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Teraz jest czas wzajemnej troski każdego o każdego

UG

- Sytuacja z koronawirusem przewróciła życie wielu z nas do góry nogami. Musimy uczyć się
funkcjonować na nowo. Teraz to w naszych rękach jest jak szybko świat, który znamy, powróci –
mówi wójt Marianna Szydlik. - Kilka miesięcy temu największymi zagrożeniami biologicznymi,
z jakimi przyszło się nam mierzyć, były skażenia wody pitnej. To, co dzieje się teraz, przerosło
chyba każdego. Dlatego, apeluję, zachowujmy najwyższe środki bezpieczeństwa i uwagi.
I bądźmy za siebie wzajemnie odpowiedzialni.
O tym, jakie spustoszenie potrafi siać wirus Covid19 przekonali się bardzo dotkliwie mieszkańcy
Półwyspu Apenińskiego, Hiszpanii, czy Wielkiej
Brytanii, gdzie środki zapobiegawcze wdrożono
zbyt późno. Widzimy już, że sytuacja z obecnością
wirusa nie minie szybko. Czekają nas miesiące,
a może lata walki z tym groźnym przeciwnikiem.
Po dość restrykcyjnych ograniczeniach i zakazach,
rząd zdecydował się cześć z nich zluzować. Nie
oznacza to, że niebezpieczeństwo minęło. - Najgorsze są momenty rozprzężenia uwagi i czujności – zaznacza wójt Szydlik. - Kiedy człowiek
zaczyna myśleć „mnie to nie dotyczy, mnie to nie
spotka”. Z perspektywy wielu lat pracy w sanepidzie mogę powiedzieć, że brak czujności, nieprzestrzeganie zasad higieny, czy brawurowa bezmyślność są główną przyczyną wielu nieszczęść.
I nie będzie przesadą, jeśli powiem, że w pewnym
sensie, głupota i nieodpowiedzialność zabijają, a nie sama
bakteria, czy wirus, które są
tylko narzędziem głupoty.
Często można by uniknąć
nieszczęścia, gdyby ktoś
zachował się odpowiedzialnie.
PRZEJŚCIE DO SAMODYSCYPLINY
Jak podkreśla wójt,
ważne w czasie luzowania zasad narzuconych odgórnie jest
przejście do samodyscypliny.
- Gdy możemy
w
większej
ilości spotkać
się w kościele
na mszy, to
jeśli ktoś
czuje się
źle, ma
kaszel,
niech
z o stanie

w domu i nie naraża innych – podkreśla włodarz
gminy. - Podobnie z zakupami. Źle się czujemy, poprośmy sąsiada, by nam je zrobił. Nie idźmy sami
do sklepu. To, że możemy więcej się poruszać, korzystać z lasów, parków nie oznacza, że musimy to
robić. Możemy, ale bądźmy odpowiedzialni. Bardzo też proszę. Róbmy zakupy rzadziej. Naprawdę,
nie musimy codziennie chodzić do sklepu trzy
razy. Sytuacja z koronawirusem przewróciła życie
wielu z nas do góry nogami. Musimy uczyć się
funkcjonować na nowo. Teraz to w naszych rękach
jest to, jak szybko świat, który znamy, powróci. Kilka miesięcy temu największymi zagrożeniami biologicznymi, z jakimi przyszło się nam mierzyć, były
skażenia wody pitnej. Wystarczyło używać innej.
To, co dzieje się teraz, przerosło chyba każdego.
Dlatego, apeluję, zachowujmy najwyższe środki
bezpieczeństwa i uwagi.
JAK JEDEN ORGANIZM
Im szybciej uświadomimy sobie, że
jesteśmy jako społeczeństwo, jak
jeden, duży organizm, tym lepiej
dla nas. – Jeśli ktoś uważa, że jego
coś nie dotyczy, że może zachowywać się nieodpowiedzialnie, to niech
pomyśli o tym w ten
sposób: czy palec ręki
może sobie myśleć
„jestem niezależny,
nie obchodzi mnie żołądek i idę wsadzę się
w ognisko”? No nie. Bo
jeśli ten palec się poparzy, to cały organizm
cierpi i ponosi stratę
– wyjaśnia wójt. – Podobnie jest z każdym
z nas. Nieodpowiedzialne zachowanie
jednej osoby, może
spowodować paraliż
całej społeczności.
Najprościej wygląda
to tak. Na oddział
szpitala zgłasza
się ktoś, kto
miał kontakt z wirusem
i nie in-

formuje o tym. Po kilku dniach cały szpital jest wyłączony. I nie maja w nim ratunku ci, którzy trafiliby
do niego z innymi problemami. Pamiętajmy, koronawirus nie sprawił, że ludzie nie mają zawałów,
nie ulegają wypadkom, czy nie cierpią z powodu
innych dolegliwości.
BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI
Wójt podkreśla również, że w gminie są godne
pochwały zachowania. I podaje przykłady osób,
które np. wracają zza granicy i mając świadomość
niebezpieczeństwa same się izolują od innych. Wiem o takich przypadkach i zasługują one na
najwyższe uznanie – mówi. - Są o osoby, które po
15 marca wróciły do Polski. Czekały na nich przygotowane przez rodzinę albo znajomych lokale.
I przez 14 dni osoby te odpowiedzialnie zachowywały kwarantanne. Dopiero po tym czasie miały
kontakt nawet z rodziną. To ogromne poświęcenie, zwłaszcza kiedy nie widziało się z kimś długo
i naturalnym odruchem jest potrzeba bliskości,
przytulenia. Ale tak właśnie trzeba. W tym czasie
okazujemy miłość i troskę właśnie w ten sposób.
Marianna Szydlik apeluje również do wszystkich
mieszkańców, aby byli wrażliwi na potrzeby osób
starszych i samotnych. - Każdy z nas ma takich
sąsiadów, zapytajmy czy może zrobić im zakupy,
czy czegoś potrzebują. Albo po prostu, zachowując niezbędne środki ostrożności, porozmawiajmy
z nimi choć przez chwilę. Poświećmy trochę swojego czasu. Bo te osoby są teraz szczególnie spragnione obecności drugiego człowieka.
Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

NOWY
KIEROWNIK ŚDS
Od 27 lutego swoją pracę na stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dźwierzutach rozpoczęła Małgorzata Ochenkowska, która wygrała konkurs na to stanowisko.
Pani Małgorzata zastąpiła dotychczasową kierownik, Krystynę Furtak, która odeszła na emeryturę.
Pani Małgorzacie życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy, sukcesów i wytrwałości w pokonywaniu trudności.
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Nasza rozmowa. O planach, sukcesach i zawodowych rozczarowaniach rozmawiamy w Sekretarzem
Urzędu Gminy Dźwierzuty – Barbarą Trusewicz

TO BYŁ ROK ZMIAN, WYZWAŃ I OGROMNEJ RADOŚCI

- Miniony rok, to dla mnie rok zmian. Zawodowo to awans na najwyższe stanowisko urzędnicze.
Stanowisko sekretarza gminy jest niezwykle odpowiedzialne. Przychodząc do pracy byłam
pełna obaw, że nie podołam, ale zapewniam, że każdego dnia staram się wykonywać swoje
obowiązki najlepiej jak potrafię. I oczywiście nie byłabym sobą gdybym nie wprowadziła
pewnych zmian – mówi po roku pracy w dźwierzuckim samorządzie Barbara Trusewicz.
Co sprawia, że Barbara Trusewicz się uśmiecha? Pytam i o życie prywatne, i o zawodowe.
Uśmiechy prywatne, to przede wszystkim sukcesy mojego syna. To że jest dobrym, wrażliwym
człowiekiem oraz wspólny czas razem. To chyba
najważniejsze dla każdej matki. Z tego jestem
niesłychanie dumna. Drugim obszarem, który
wywołuje mój uśmiech, to projektowanie wnętrz.
Moja pasja od zawsze, którą w tym roku wcieliłam
w życie. Właśnie ukończyłam I stopień kursu i w
kwietniu zaczynam II stopień. Podobno nieźle mi
to wychodzi, ale wkładam w to mnóstwo serca
i czasu. Zresztą, w co ja nie wkładam serca. „Jak
już coś robić to dobrze, albo wcale” – takie moje
motto. Obok tego, że „niemożliwe nie istnieje”,
to dwa najważniejsze zdania, którymi kieruję się
w życiu. Ostatnio odkryłam nurkowanie. Dopiero
zaczynam, ale już widzę, że ten sport pozostanie
ze mną na dłużej. Właśnie jestem po pierwszym
tegorocznym nurze i nie przeszkadzała mi nawet
woda o temperaturze 5 stopni Celsjusza.
A uśmiechy w życiu zawodowym?
Uśmiecham się dlatego, że jestem w gminie
Dźwierzuty. Do ludzi, których tu spotkałam. To jak
zostałam przyjęta i w zasadzie potraktowana jak
„członek rodziny” jest dla mnie czymś naprawdę
wyjątkowym. I za to wam dziękuję! Czuję się jakbym była tu od zawsze i codziennie chce mi się
wstawać do pracy. Powiem więcej – polubiłam
poniedziałki. Uśmiecham się za każdym razem
kiedy słyszę, że w Dźwierzutach dużo się dzieje.
I inwestycyjnie i kulturalnie. Kiedy widzę, że na
naszych, dźwierzuckich wydarzeniach są osoby
z innych miejscowości.
Czy zatem ten miniony rok, odkąd jest pani Sekretarzem Urzędu Gminy Dźwierzuty, dał dużo
powodów do radości?
Miniony rok, to dla mnie rok zmian. Zawodowo to
awans na najwyższe stanowisko urzędnicze. Stanowisko sekretarza jest niezwykle odpowiedzialne. Przychodząc do pracy byłam pełna obaw, że
nie podołam, ale zapewniam, że każdego dnia staram się wykonywać swoje obowiązki najlepiej jak
potrafię. I oczywiście nie byłabym sobą gdybym
nie wprowadziła pewnych zmian – tzn. nie jestem
„typowym” sekretarzem, który w zasadzie powinien zajmować się organizacją urzędu, nadzorem
administracyjnym, kadrami, wyborami, kontrolą
zarządczą ect. Zgodnie z tym, czego oczekiwała ode mnie pani wójt wzięłam pod swoje
skrzydła także inwestycje, planowanie

przestrzenne, zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków wewnętrznych – czyli to czym zajmowałam się przez ostatnie lata w Pasymiu. Taki
„lekko poszerzony” zakres obowiązków sprawia
mi radość, bo wiem, że żyję i nie ma czasu na nudę.
Radość sprawiają inwestycje, które udaje się realizować zgodnie z założeniami i planami wójta.
Na które pozyskujemy coraz większą ilość środków zewnętrznych. Radość sprawiają mi przede
wszystkim nowe wyzwania i rozwiązane problemy, które na pierwszy rzut oka są nie do przeskoczenia, ale jak już wspomniałam wcześniej „niemożliwe nie istnieje”.
Powodem do radości, jako sekretarza są także osoby zatrudnione w urzędzie. Ambitni, wykwalifikowani. Praca z takimi ludźmi to czysta przyjemność.
Co może pani uznać za największy sukces gminy w tym minionym roku?
Dla gminy i dla jej mieszkańców bardzo ważne są
inwestycje. Staramy się realizować prośby
i potrzeby mieszkańców całej gminy.
W zeszłym roku udało się wykonać
szereg dużych inwestycji drogowych, rozwiązać problem złego
stanu wody pitnej modernizując
Stację Uzdatniania Wody w Orzynach. Poza tym budowaliśmy
chodniki, lampy oświetleniowe,
przystanki, nowe miejsca rekreacji.
Wszystkich inwestycji nie będę tu
wymieniać, ale działo się naprawdę
dużo. Większość inwestycji powstała z dofinansowaniem ze środków
zewnętrznych, zarówno unijnych
jak i krajowych. Sukcesem jest to, że
praktycznie każdy wniosek składany
przez urząd uzyskał pozytywną ocenę
i dostaliśmy pieniądze na cel jaki zakładaliśmy. Oczywiście w tym roku także
będą konkursy i już się do nich przygotowujemy. Sporządzamy niezbędne dokumentacje projektowe. Czekamy także
na rozstrzygnięcia konkursów, na które
złożyliśmy wnioski na koniec roku
2019.
Na terenie naszej gminy pojawiają się inwestorzy. I nie mam tu na
myśli tylko sklepów, o których mogliśmy przeczytać w lokalnej prasie. Zaczynają dostrzegać w gminie
Dźwierzuty potencjał
i to jest

jej ogromny sukces. Rozmawiamy z każdym i traktujemy wszystkich poważnie - oferując pomoc.
W naszych głowach rodzą się także nowe pomysły
na rozwój gminy. Przygotowujemy gminne grunty dla potencjalnych inwestorów i już wkrótce
będziemy się nimi chwalić w całej Polsce. Przygotowujemy ofertę inwestycyjną, bo u nas warto
zainwestować.
Skoro były sukcesy, to z pewnością, jak to w życiu bywa, pojawiły się też niespełnienia i porażki. Co może pani o tym, czego się nie udało,
powiedzieć?
Oczywiście. Jak w każdej pracy zdarzają się porażki, ale one dają wskazówki. Nie należy się
poddawać, ale wyciągać wnioski. Nawiążę w tym
momencie także do inwestycji i konkursów, które
ogłasza Urząd Marszałkowski, Wojewoda ect.

str. 5
Cieszy mnie to, że te porażki nie wynikają z błędów urzędników, ale z przeszkód prawnych, bądź
założeń konkursów pomocowych, w których
wskaźniki wymagane do pozytywnego rozstrzygnięcia nie zawsze są możliwe do osiągnięcia
przez naszą gminę.
Składamy wnioski na wszystkie możliwe działania
i do wszystkich możliwych organizacji, nawet fundacji działających przy spółkach Skarbu Państwa
czy przedsiębiorstwach prywatnych. Wiele z naszych wniosków przepadło z konkurencją, ale tylko dlatego, że na „mniejsze pieniądze” wniosków
w skali kraju jest tysiące, a pieniędzy do rozdania
niewiele. Z czegoś trzeba wybrać. Nie poddajemy
się i w tym roku ponawiamy próby. Do skutku.
Na co urząd będzie kładł największy nacisk
w najbliższym czasie? Jakich inwestycji możemy się spodziewać?
Drogi i inwestycje wodno-kanalizacyjne. Spieszymy się, bo konkursów będzie coraz mniej.
Właściwie to już wykorzystywane są rezerwy pieniężne na tego typu nabory. Wiemy, że trudno
nam będzie jako gminie zrealizować te inwestycji przy wykorzystaniu tylko środków własnych.
W tym roku przygotowujemy dokumentację na
drogę do OSP Linowo, w Sąpłatach, Stankowie,
Małszewku, szereg dróg wewnętrznych, osiedlowych w Dźwierzutach, remizę OSP w Dźwierzutach i Rańsku, monitoring parku w Dźwierzutach,
Otwartą Strefę Aktywności w Nowych Kiejkutach.
Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na budowę
drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach, budowę wodociągu w Linowie, budowę
sieci kanalizacyjnej w Jeleniowie, Orzynach i sieci
wodociągowej w Śledziach. Jesteśmy na liście rezerwowej konkursu, na który składaliśmy wniosek
o dofinansowanie modernizacji Stacji Uzdatniania
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Wody w Laurentowie i liczymy, że w czerwcu uda
nam się wskoczyć na pozycję premiowaną dofinansowaniem.
Na początku roku udało się wybudować chodniki
na działkach gminnych zlokalizowanych przy blokach wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej
„Sasek” oraz zlokalizować 8 lamp oświetlających
drogi w Jabłonce i 1 sztukę na drodze wewnętrznej w Dźwierzutach. Niedługo składamy wniosek
na termomodernizację istniejącego budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach. Pewnie o czymś zapomniałam, ale będziemy Państwa
informować na bieżąco o naszych działaniach za
pośrednictwem Facebook’a i strony internetowej.
Co pani zdaniem wymaga w gminie szczególnej troski? Jakie obszary chcielibyście doinwestować, szczególnie się nimi zająć?
Jak już wspomniałam drogi i gospodarka wodnościekowa wymaga dużych nakładów inwestycyjnych. Choć uważam, że gmina Dźwierzuty znajduje się w dobrej sytuacji jeśli sieć kanalizacyjną
i wodociągowej. Wodociąg w naszej gminie ma
ponad 90% mieszkańców, natomiast sieć kanalizacji sanitarnej pokrywa 60% jej powierzchni.
Pilnej modernizacji wymagają stacje uzdatniania
wody. Na to zwracamy szczególną uwagę.
Po drugie bezpieczeństwo mieszkańców. Co roku
rozbudowujemy gminną sieć oświetlenia drogowego. Przygotowujemy też projekt budowy monitoringu w parku gminnym. Mamy nadzieję, że
to choć trochę „uspokoi” wandali. Bo najbardziej
rozczarowuje to, że nie doceniamy pracy innych.
Pracy, którą często mieszkańcy wykonują w ramach wolontariatu.
Dziękujemy serdecznie za rozmowę!
Dziękuję bardzo.
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OSP Nowe Kiejkuty
otrzymało
niezwykły prezent
17 stycznia 2020 roku dokonano nieodpłatnego
przekazania przez Gminę Braniewo średniego
samochodu ratowniczo – gaśniczego DAIMLER
– BENZ, który wcześniej służył OSP Gronowo dla
Gminy Dźwierzuty z przeznaczeniem dla OSP
w Nowych Kiejkutach.
Samochód jest sprawny technicznie, z ważnymi
badaniami i ubezpieczeniem.
Auto osobiście odebrał prezes OSP Nowe Kiejkuty,
Krzysztof Więcek wraz z naczelnikiem Michałem
Soliwodą.
W związku z tym, 21 lutego 2020 roku wójt Marianna Szydlik oraz sekretarz Barbara Trusewicz
udały się do Gminy Braniewo, aby podziękować za
pomoc. Panie spotkały się z wójtem Jakubem Bornusem oraz prezesem OSP Gronowo Tomaszem
Wyszomirskim.
Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i było
doskonałą okazją do wymiany wzajemnych, cennych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP i funkcjonowaniem urzędów
w obu gminach.
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Gmina Dźwierzuty. Oddolne inicjatywy w walce z epidemią

Zamiast narzekać – szyją maski
– Chcę pomóc ludziom, bo są bardzo ciężkie czasy – mówi 81-letnia Janina Gwiazda z Rum, która
odpowiedziała na apel strażaków z Dźwierzut. –
Od dziecka uwielbiam szyć. Pani Janina jest jedną
z kilku kobiet z terenu gminy, które szyją maski dla
strażaków i Szpitala Powiatowego w Szczytnie.
Podejmowanie działań przez strażaków jest w czasie epidemii obarczone dodatkowym ryzykiem.
Brak, wysoka cena, bądź słaba jakość dostępnych
na rynku maseczek spowodowały, że prezes OSP
Dźwierzuty, Adam Maliński zwrócił się przez FB
z prośbą do osób potrafiących szyć i dysponujących maszynami i czasem o pomoc.

NIE TYLKO DLA OSP
Również do szczycieńskiego szpitala trafiło już kilkaset maseczek uszytych przez chcące zachować
anonimowość mieszkanki naszej gminy. - Mamy
taką możliwość, jest ogromna potrzeba, więc
staramy się pomóc tak, jak potrafimy – mówią
zgodnie kobiety. W szyciu wspiera je znajoma
krawcowa z Olsztyna. Jak zapewniają panie, mają
duży zapas fizeliny i jeszcze większy zapas zapału, aby w ten sposób
wspomóc szczycieńską placówkę
w walkę z koronawirusem.
Na ostatniej komisji poprzedzającej sesję rady, radny Paweł Samojluk zaproponował, aby część diety
za obecność na sesji przekazać na
rzecz walki z epidemią – mówi sekretarz Barbara Trusewicz. – Część
radnych bez wahania zdecydowała się na taką pomoc. W akcję
włączyła się także wójt Marianna
Szydlik. Zebrane pieniądze zostały

GOTOWE DO POMOCY
Na odzew nie trzeba było długo czekać. Zgłosiło
się kilka pań, które z dostarczonych przez strażaków materiałów szyją maseczki. – Jest kilka mieszkanek naszej gminy, ale są też osoby np. spod
Olsztyna – przyznaje prezes. – Jeśli tylko ktoś chce,
wyraża gotowość, dowozimy materiał i szablon.
W tym tygodniu odebraliśmy już pierwsze
kilkaset maseczek. Dziękujemy serdecznie
za to, co już zostało zrobione. Jest nam niezmiernie miło, że są ludzie, którzy tym razem
nam pomagają. Wśród szyjących jest 81-letnia Janina Gwiada z Rum. Jak sama przyznaje
uwielbia od dziecka szyć na maszynie. - Babcia od razu powiedziała, żeby przywozili materiał, a ona bierze się do roboty – śmieje się
wnuczka pani Janiny, Wiktoria, która powiedziała babci o akcji.
Podobnie do strażackiego apelu podeszły
dwie mieszkanki Jeleniowa Urszula Mazurek-Opalach i Stanisława Łuksza. – Życie i zdrowie ludzkie są rzeczą nadrzędną. Jeśli te maseczki mogą ograniczyć rozprzestrzenianie
się chorób i spowolnić rozprzestrzenianie
się koronawirusa, to chcemy pomóc – mówi
pani Urszula. – Mamy świadomość, że są to
maseczki higieniczne. Nie ochronią w stu
procentach przed Covid-19, ale mogą w tej
ochronie pełnić rolę wspomagającą.
Na strażacki apel odpowiedziało w sumie
kilkanaście kobiet. Ciągle dołączają kolejne.
Janina Gwiazda z radością
– To niesamowicie miłe i budujące dla nas –
odpowiedziała na strażacki apel
przyznaje prezes OSP Dźwierzuty.

Pracownice ŚDS w Dźwierzutach szyją maseczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców
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przekazane do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwierzutach. Pracownicy ŚDS zamówili
materiał, fizelinę oraz inne niezbędne przedmioty
do wykonania maseczek ochronnych i rozpoczęli
już ich szycie. Maseczki trafią do najbardziej potrzebujących pomocy mieszkańców naszej gminy.
Radek Dąbrowski

W dystrybucję maseczek
zaangażowali się radni i wójt
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Gmina Dźwierzuty. Fotozabawa GOK dociera nawet za granicę

Ważne jest to, co można zrobić, a nie to, czego nam się
z różnych powodów zabrania
– Są osoby, które w zasadzie od początku codziennie się z nami bawią i przysyłają zdjęcia, są też
nowi – mówi Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor
placówki. – Zależało nam na tym, żeby nasza strona żyła, a nawet tętniła życiem. A tego nie da się
osiągnąć udostępniając tylko informacje z innych
stron. Dlatego spróbowaliśmy z tym konkursem.
Jest prosty. Dostępny dla każdego kto ma konto
na FB i robi zdjęcia. Jest nam niezmiernie miło, że
do zabawy dołączyli też profesjonalni fotografowie i zaawansowani amatorzy. Niektóre z fotografii maja naprawdę wysoką jakość i wartość artystyczną. Nie one jednak decydują o zwycięstwie.
Zasady zabawy są bardzo proste. Każdy może
wrzucić swoje zdjęcie, pod codziennie publikowanym na stronie internetowej ośrodka postem, które następnie jest oceniane przez innych użytkowników internetu i zdobywa „lajki”, czyli polubienia.
Temat konkursu codziennie jest inny. Decyduje

o nim zwycięzca z poprzedniego dnia. Brzmi prosto. I zachęca do zabawy. W tematach pojawiły się
już: przyroda, rodzina, pocałunek, zabawa, dzieci,
zachód słońca, abstrakcja i wiele innych. – Konkurs trwa już od miesiąca. W sumie pojawiło się
w nim kilkuset uczestników i jeszcze więcej zdjęć.
Niesamowite jest to, że bawią się nie tylko mieszkańcy gminy, czy z nią związani, ale również ludzie
z różnych stron świata – mówi dyrektor. – Taka
zabawa w mediach społecznościowych to też dla
nas duże wyzwanie, bo na bieżąco monitorujemy
pojawiające się komentarze, na każdy odpisujemy,
jesteśmy w ciągłym kontakcie z uczestnikami. Oni
to czują, widzą i stąd zabawa tak dobrze się kręci.
Myśleliśmy, że po kilku dniach może nastąpić spadek zainteresowania, ale w zależności od tematu
mamy do sześćdziesięciu zgłoszonych fotografii
i każdorazowo kilka tysięcy odbiorców. To bardzo
wysokie wyniki, jak na stronę niewielkiego ośrodka kultury.

Fotozabawa nie jest jedynym konkursem zorganizowanym przez GOK. Podczas, gdy inne ośrodki
odwoływały swoje, w Dźwierzutach ruszył konkurs
na najpiękniejszą palmę wielkanocną, plastyczny, maseczkę na buzię, czy strój eko z odpadów.
Ośrodek stara się też inspirować odbiorców do
aktywności twórczej i kulturalnej udostępniając
ciekawe pomysły na spędzanie czasu. - Sytuacja,
w której jako ośrodek kultury się znaleźliśmy wymagała, abyśmy naszą dotychczasową działalność
przenieśli nieco mocniej do sieci. Oczywiście, nie
wszystko się da. I można usiąść i narzekać. Jednak
można zrobić coś innego. Bo ważne jest to, co
można zrobić, a nie to, czego nam się z różnych
powodów zabrania. Zamiast narzekać, róbmy ile
w naszej mocy, żeby codziennie wieczorem móc
sobie powiedzieć: dobrze przeżyłem dzień – zachęca dyrektor.
Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Psikus. Fot. Michał Malewicz

Wiosna. Fot. Wiktoria Biruk

Podróże. Fot. Dominik Smosarski

Zachód słońca. Fot. Adrianna Kubicka

Czrno-białe. Fot. Sabina Stepnowska

Dzieci. Fot. Sabina Stepnowska
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Wspólnota. Fot. Martyna Budna

Niepewność. Fot. Ewa Pietrzak-Roman
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Pocałunek. Fot. Dorota Chorążewicz

Świąteczna dekoracja. Aurelia Lorenz

Pasja. Fot. Jarosław Wasielewski

Przyjaźń. Fot. Karolina Orzoł
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Emocje. Fot. Anna Bednarek

Kwiaty. Fot. Anna Bednarek

Taniec. Fot. Anna Bednarek

Rodzina. Fot. Sabina Stepnowska
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SOŁECTWO ORZYNY

Wigilia sołecka
W niedzielę, 22 grudnia, mieszkańcy sołectwa
spotkali się na wspólnej Wigilii. Po podzieleniu się
opłatkiem i odśpiewaniu kolęd przyszedł czas na
biesiadowanie. Zebranych odwiedził Mikołaj, który przyniósł słodkie niespodzianki dla dzieci

Bezpieczne ferie
Sołectwo Orzyny zorganizowało trzydniowe zajęcia podczas ferii zimowych. Pierwszego dnia
odbyło się spotkanie z instruktorem harcerstwa.
Dzieciaki oprócz mnóstwa zabawy, mogły też
uzyskać informację, na czym polega harcerstwo
i kto może być harcerzem. Drugiego dnia odbyły
się zajęcia plastyczne. Dzieci szyły torby ekologiczne, wykonały dla swoich bliskich prezenty na
walentynki, robiły bransoletki i kolorowe zapinki
do bluzek. Bawiły się również w różne gry słowne.
Trzeciego dnia odbyło się spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Strzałowo. Dzieciaki robiły
kompozycje z mchu i szyszek. Była super zabawa.
W tym dniu odbyło się również ognisko i pieczenie kiełbasek.
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Rumy. Dzień Kobiet na elegancko i wesoło

Panowie uhonorowali
mieszkanki sołectwa
Kobiety przy wsparciu swoich panów w życiu
codziennym, jak i od święta rozkwitają i tryskają
dobrymi pomysłami i energią. Takie też było świętowanie Dnia Kobiet w Rumach, na które przybyło
ok. 50 miejscowych pań i ich koleżanek z terenu
gminy i regionu. Odświętnie udekorowana sala
wiejskiej świetlicy zachęcała do wspólnego biesiadowania
Panowie Andrzej, Jerzyk, Tomek i Waldemar z wielkim wdziękiem już na powitanie zaopiekowali się
przybywającymi paniami, zdejmując ich wierzchnie okrycie, wskazując miejsce przy stole, serwując napoje. W części „oficjalnej” panowie popisywali się swoim talentem recytatorskim, chwaląc
zalety pań, a następnie wręczyli dla każdej z nich
tradycyjne kwiaty – goździki oraz czekoladę.
Jednak ci wybrańcy losu sobotniego wieczoru
sami nie dali by rady, dlatego też podziękowali
słodyczami swoim pomocnicom: Ani i Ani, Asi
i Adzie, Basi, Danucie, Iwonie i Justynie. Wspólny
toast rozkręcił imprezę na dobre. Konkursy zespołowe z wielkim zaangażowaniem poprowadziła
Ada. Uczestniczki podzielone na cztery drużyny
w Wielkim teście pt. „Kobiety rządzą”,musiały od-

fot. Ada

Kubicka

gadywać na przykład, jak nazywają się kobiety
rządzące gminą i jej instytucjami, ile kobiet jest
radnymi w gminie, ile jest mieszkanek gminy, ile
lat ma najstarsza mieszkanka Rum, czy jak na imię
mają najmłodsze dziewczynki we wsi. Kolejne
wyzwanie stanowił teleturniej „Jaka to melodia”,
gdzie zawodniczki nawzajem przyjazne sobie, jednak w rywalizacji zadawały konkurentkom trudne
pytania z dziedziny muzyki (np. melodie z musicali lat 70-tych, czy polskich seriali). Zabawa była
znakomita, a jeśli wszyscy znali utwór to z werwą
odśpiewali muzyczny przebój.
Panowie przygotowali kolejną niespodziankę dla
pań, czyli profilaktyczne badanie epidemiologiczne oczywiście w wersji kabaretowej, ale z zachowaniem obowiązujących procedur. Przebadano
losowo panie (czytaj te młodsze) wzbudzając
zdrowy uśmiech. Zabawa trwała do późnych godzin,a na pamiątkę wspólnych chwil można było
sobie zrobić zdjęcie na „rumowskiej” ściance w towarzystwie koleżanek, czy uroczych panów.
Danuta Kuchcińska

Rumy. Choinkowa zabawa dla dzieci i dorosłych

Karnawał w Rumach nie jest nudny

Dzień Kobiet
w Orzynach
Sołtys Orzyn, Jagoda Śledzińska, wraz radą sołecką
zorganizowali 8 marca dla pań z sołectwa uroczyste obchody Dnia Kobiet. Pierwszym jego akcentem była msza w kościele w Targowie, w intencji
mieszkanek sołectwa. Po mszy panie spotkały się
na słodkim poczęstunku.

W sobotę 1 lutego 2020 roku w Rumach odbył się
bal karnawałowy skierowany do najmłodszego
pokolenia naszych mieszkańców. Wśród przybyłych gości znalazły się postaci: Biedronka, Kotki,
Czerwony Kapturek, Księżniczka, Żołnierz, Spider-Man, a nawet Krzyk. Wodzirej „Renifer Rudolf” zadbał nie tylko o wspólne tańce, ale przygotował
również liczne gry i zabawy. Nagrodą za wykonanie wszystkich zadań było spotkanie z Mikołajem,
który obdarował słodkimi podarkami uczestników
zabawy choinkowej. Wieczorem odbyła się „Choinka” dla dorosłych, karnawałowi goście również
dopisali. Wśród znamienitych osobowości bawili się u nas Marynarz, Cyganka, Dziewczyna
i Chłopak z dzikiego zachodu, Czerwony Kapturek, Gargamel, Tygrysek,
Jednorożec, Pocahontas, Człowiek
z epoki kamienia łupanego, Arabka,
Cruella de Mon, Mężczyzna z blond
warkoczami i Sędzia Anna Maria Wesołowska. Stawił się również Więzień,
który dostał 4 godzinną przepustkę
na udział w Rumowskiej Choince.
Nad bezpieczeństwem bawiących
się gości czuwali Strażak oraz Siostra
Anna z ostrego dyżuru, zabezpieczająca opiekę medyczną. Nie zabrakło
również duchowego wsparcia, które
oferowali Wikary Marian i Siostra Prze-

orysza Paula. Oprawę muzyczną zapewnił zespół
wokalno-muzyczny YMAX, który uczestnikom
balu dostarczył wielu doznań artystycznych. Tego
wieczoru naszych balowiczów zaskoczyła niespodziana - wizyta Mikołaja, który przybył do Rum
aby obdarować wszystkich słodkim upominkiem
i swoją wizytą sprawił, że każdy z nas w głębi serca
poczuł dziecko w sobie. Cieszymy się ogromnie,
że po latach (chyba 30?) udało się reaktywować
tę imprezę dla dorosłych. I to w takim karnawałowym wydaniu. Jako że zabawa była przednia to
w przyszłym roku z pewnością ją powtórzymy.
Joanna Kubicka
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Dźwierzuty. Aktywna przerwa zimowa dla dzieci

W czasie ferii dzieci w gminie Dźwierzuty się nie nudzą!
W tym roku wszystkie dzieci z terenu gminy
Dźwierzuty miały możliwość korzystania z oferty
przygotowanej przez GOK zarówno w Świetli-

cy Osiedlowej w Dźwierzutach, jak i w siedzibie
ośrodka. Były wyjazdy, spotkania, konkursy i wspaniały bal karnawałowy. Zarówno Beata Lipska na

świetlicy, jak i Anna Weichhaus w GOK spisały się
na medal i zorganizowały dzieciakom wspaniałe
ferie. A zresztą. Sami zobaczcie, co też się działo!

nasza GMINA DZWIERZUTY

Czerwony Tulipan
z sercem
Jak Walentynki, to tylko w GOK. Tym razem dzień
zakochanych uświetnił koncert olsztyńskiej formacji Czerwony Tulipan. Mieliśmy okazję wysłuchać najbardziej znanych utworów znanej grupy,
która czuła się na gokowskiej scenie tak dobrze,
że kilkakrotnie bisowała. Pojawiły się „Jedyne co
mam” oraz „Olsztyn kocham”. Stefan Brzozowski nie stronił od ciepłych anegdot i dykteryjek.
Okazuje się, że jedna z wokalistek grupy – Ewa Cichocka, w czasie studiów miała praktyki w naszym
ośrodku kultury! To był uroczy, pełen wzruszeń
wieczór. Mamy nadzieję, że takie wieczory w GOK
powrócą już niebawem.

Trzech Króli w GOK
Pomimo tego, że w tym roku Orszak Trzech Króli
nie przeszedł ulicami naszej miejscowości, mieliśmy możliwość godnie uczcić to święto. Na scenie
GOK pojawiła się Aleksandra Stano z zespołem. Ta
katowicka wokalistka od lat związana jest z nurtem piosenki religijnej. W czasie koncertu artyści
zaprezentowali utwory swojej autorskiej płyty
oraz znane i popularne kolędy w niesamowitych
i ciekawych aranżacjach. Dzięki śląskim artystom
mogliśmy poczuć klimat Betlejem, do którego zabrali nas tytułową piosenką.
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WOŚP. Kolejny rekord dobroci pobity
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27734 złote trafiło
do puszek w Dźwierzutach
Krawat od Aleksandra Kwaśniewskiego, pobyt
w SPA hotelu w Warchałach, tona pelletu, strona reklamy w Tygodniku Szczytno i zrobiony na
szydełku przez mieszkankę Dźwierzut miś z sercem – to w tym roku najwyżej licytowane aukcje
w czasie gminnego finału WOŚP organizowanego
przez dźwierzucki GOK. Na licytacje trafiło prawie
siedemdziesiąt przedmiotów. Z samych licytacji
udało się nam 12 stycznia zebrać siedemnaście
tysięcy złotych.
W tym roku w Dźwierzutach WOŚP zaczął grać
już w piątek 10 stycznia. Tego dnia do wszystkich
szkół w gminie udali się strażacy wolontariusze
z OSP Dźwierzuty. Jak relacjonowali, uczniowie
byli jak co roku bardzo przygotowani na ich wizytę. - To niesamowite, kiedy dzieciaki przynoszą i wrzucają do puszek odkładane przez siebie
pieniążki, żeby pomóc innym dzieciom – nie kryli
wzruszenia po szkolnej zbiórce. Tego dnia odwiedzili również Urząd Gminy, GOPS i pocztę. W sobotę wieczorem, w sali gimnastycznej ZSP w Dźwierzutach po raz drugi w ramach WOŚP spotkali się
samorządowcy i strażacy, żeby rozegrać mecz piłki
nożnej. Strażacy pokonali samorządowców 12:8.
Otwierająca wydarzenie wójt Marianna Szydlik
nie kryła zadowolenia, że na boisku i trybunach

Dolińsk
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pojawili się przedstawiciele prawie wszystkich
jednostek OSP oraz duża grupa samorządowców.
Dzięki inicjatywie Jarosława Szpyrki, na co dzień
animatora sportu w gminie i trenera GKS Dźwierzuty, w przerwie rozgrywek dorosłych, na boisku
pojawili się najmłodsi adepci piłki nożnej, gorąco
zagrzewani przez rodziców. W czasie meczu zebrano do puszki WOŚP 812 złotych.
Główne granie największej orkiestry w Polsce
zaczęło się jednak w niedzielę od niezawodnych
w kwestowaniu strażaków OSP Dźwierzuty, którzy
ze swoją słynną grochówką zjawili się pod kościołem Trójcy przenajświętszej. W samo niedzielne
południe scena GOK w Dźwierzutach eksplodowała od rockowych brzmień CYRLI. Po niej na scenie
pojawiły się Wrzosy, tancerze z Olsztyńskiej Szkoły
Tańca i Dobrych Manier, uczniowie i przedszkolaki
ze szkól w Dźwierzutach, Kałęczynie i Orzynach,
Miętkowianki, Dźwierzuckie Iskierki, Dzieci z GOK,
karatecy z dźwierzuckiej sekcji SKKK oraz Zespół
Muzyczny Akord. Między występami duet prowadzących – na co dzień radnych gminy – Sebastian
Orłowski i Arkadiusz Nosek prowadził licytacje.
Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl
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Dźwierzuty. Po raz piąty panowie przygotowali spektakl dla pań
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W Dźwierzutach
pamiętają o Wyklętych
W niedzielę, 1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci o Żołnierzach Wyklętych w Gminnym Ośrodku
Kultury odbyło się spotkanie poświęcone Narodowym Siłom Zbrojnym. O zawiłej historii formacji
walczących z komunistyczną władzą opowiadał dr
Tadeusz Frączek. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu pasjonatów historii.

Plejada gwiazd światowego kina
na scenie GOK
Celine Dion i Leonardo di Caprio, Pocahontas,
Anna i Olaf, Maryna i Janosik, Hanka Ordonówna,
gwiazdy Greace i Dirty Dancing – to tylko niektóre
ze znanych postaci, które 8 marca zjawiły się na
scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach. Panowie z sołectwa Dźwierzuty, strażacy
i radni już po raz piąty przygotowali, pod egidą
GOK, program rozrywkowy dla mieszkanek gminy.
Całość wydarzenia poprowadził Arkadiusz Nosek, który na co dzień przewodzi radzie gminy.
Wydarzenie cieszy się niesłabnącą popularnością
i widownia ośrodka tym razem również była wy-

Na zakończenie programu panowie
wykonali taniec z musicalu Mamma mia

pełniona paniami. Jak podkreślają panowie, w ten
jeden dzień są w stanie zrobić dla pań prawie
wszystko. Niektórzy, wcielający się w role kobiet,
wygolili nawet pachy! Po części artystycznej nie
zabrakło tradycyjnego quizu, w którym mężczyźni
mogli sprawdzić, jak widownia uważnie obserwowała występ. Na zakończenie, dla wszystkich, sołectwo przygotowało słodki poczęstunek, a panie
opuszczały GOK z tradycyjnym kwiatkiem w ręku.
Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Prowadzący imprezę Arkadiusz Nosek wraz
ze swoją uroczą asystentką Śnieżką odpytali
panie ze znajomości przedstawienia
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Dyskusyjny Klub Książki z Dźwierzut
czwarty w województwie

nasza GMINA DZWIERZUTY
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Szczególną grupę czytelniczek Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach stanowią
członkinie Dyskusyjnego Klubu Książki, które podczas spotkań wspólnie omawiają lektury oraz
dyskutują o czytelnictwie, książkach i o wszystkim, co jest związane z szeroko pojętą kulturą.
Dyskusyjny Klub Książki w Dźwierzutach powołany z inicjatywy Bożeny Nadolskiej - Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej, funkcjonuje od
stycznia 2016 roku. Do klubu należy 18 osób –

Dyskusyjny Klub Książki doceniony
w wojewódzkim konkursie

(mieszkanki Gminy Dźwierzuty), moderatorem
i opiekunem klubu jest dyrektor GBP.
Comiesięczne spotkania cieszą się dużym zainteresowaniem klubowiczek, czego dowodem
jest wiele innych form popularyzacji czytelnictwa i poznawania historii regionu
przez wspólne wyjazdy: Chata Mazurski
i Muzeum w Szczytnie, kościół Ewangelicko-Augsburski w Dźwierzuatch i w Pasymiu. Panie również spotykają się podczas
warsztatów robótek ręcznych. Bardzo
ważnym elementem obcowania z „żywą”
literaturą są spotkania autorskie z pisarzami głównie z regionu, podczas których
czytelniczki poznają inspiracje i pracę
twórczą nad powstaniem książki. Grupowe doświadczenia czytelnicze przekładają się na wymianę doznań z przeczytanego tekstu i poznawaniu w ten sposób
całokształtu dorobku ludzkości, zapisanego w formie słowa.

Działalność klubów w regionie została w tym
roku poddana ocenie przez koordynatorki Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie.
Wszechstronna działalność klubu w Dźwierzutach
została doceniona przez Wojewódzką Bibliotekę
Publiczną. W GRYWALIZACJI klubów DKK za rok
2019 w województwie Warmińsko-Mazurskim
Dyskusyjny Klub Książki w Dźwierzutach zajął
4 miejsce. Jest to duży sukces ze względu na ilość
klubów oraz ich lokalizację. Na terenie naszego
województwa działa ponad 100 klubów DKK,
dźwierzucki gminny klub ustępuje tylko miejsce
klubom miejskim z Działdowa, Morąga i Nowego
Miasta Lubawskiego. Jest to wyjątkowe wzmocnienie członków dźwierzuckiego klubu, dla których to wyróżnienie stanowi wyzwanie i zachętę
do dalszej pracy na rzecz promocji czytelnictwa
i bibliotek. Przykład gminnego klubu pasja czytania i poznawania nowych książek.
Danuta Kuchcińska

W drodze do historii
Dyskusyjny Klub Książki w Dźwierzutach w swojej różnorodnej działalności interesuje się
również historią zapisaną nie tylko na łamach książek, ale w bezpośrednim z nią kontakcie.
Jedną z form poznania dziejów regionu są wycieczki. 4 marca ponad 20 osobowa grupa
wyruszyła na wyprawę do pobliskich atrakcji Warmii.
Pierwszym celem wizyty była Święta Lipka - sławne sanktuarium Maryjne, które już od średniowiecza przyciąga rzesze pielgrzymów. Każdy z uczestników wyjazdu zna to miejsce, jednak zawsze
budzi ono zachwyt nad kunsztem materii, w której odbija się duchowość wieków. O historii miejsca oraz jego architekturze z dużą wiedzą i pasją
oprowadzał miejscowy przewodnik.
Następnie podróżnicy z Dźwierzut udali się Traktem pielgrzymkowym do Reszla, mijając po drodze dorodne lipy i białe kapliczki drogi różańcowej.
Reszel dawny gród Bartów z 1241 roku to miasto
wielu zabytków i bogatej historii, należące do sieci
cittaslow.
Najważniejszą budowlą z II połowy XIV w. jest zamek biskupów warmińskich, tuż obok znajduje się

kościół farny św. Piotra i Pawła z dawną plebanią.
Po drugiej stronie zamku umiejscowiona jest cerkiew i gotyckie mosty nad Sajną, która niezwykle
malowniczo wije się w głębokim wąwozie tuż pod
zamkiem. Zrewitalizowany teren nad rzeczką jest
ulubionym miejscem spacerów mieszkańców i turystów. Głównym celem wizyty był zamek z jego
osobliwymi eksponatami. Na każdym odwiedzającym to miejsce emocjonujące wrażenie robi Wystawa Narzędzi Tortur.
21 sierpnia 1811 roku, w Reszlu została spalona
na stosie ostatnia czarownica w Europie - Barbara
Zdunk, którą oskarżono o wywoływanie pożarów
za pomocą czarów. Wcześniej przez 4 lata była więziona i torturowana. Wśród 50 eksponatów można zobaczyć m.in.: „Fotel Czarownicy”, „Żelazną
Dziewicę”, „Kołyskę Judasza” oraz „Torturę Wody”.

Trudno zrozumieć „intencje” i sposób myślenia ludzi, które niewiele się zmienia przez wieki dziejów
ludzkości. Wystawę można oglądać w drodze na
basztę zamkową oraz w jego podziemiach. W piwnicy usytuowana jest Sala Rycerska, gdzie można
podziwiać zbroje (m.in. zbroje mitycznego Króla
Artura), broń białą (m.in. legendarny miecz Excalibur) oraz wiele innych eksponatów. Klubowiczki
oraz panie z Koła Emerytów i Rencistów z Dźwierzut byli pod wrażeniem tak ciekawie spędzonego
dnia. Inicjatorem wycieczki była dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach Bożena
Nadolska. Bezpłatny transport zapewniła Gmina
Dźwierzuty.
Danuta Kuchcińska – bibliotekarz GBP

nasza GMINA DZWIERZUTY

16, 2020

NR

str. 14

B ro s zu ra i nforma c yjna
Ja k po praw n ie se gre gowa ć od pa d y
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wrzucać

Nie należy wrzucać
•
•
•
•
•
•
•

Butelek i pojemników z zawartością
Dużych zabawek
Zużytych artykułów medycznych
Opakowań po olejach spożywczych
Części samochodowych
Zużytych baterii i akumulatorów
Puszek i pojemników po farbach
i lakierach
• Zużytego sprzętu
elektronicznego i AGD

• Odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
• Nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji
dobroczynnych
• Plastikowe opakowania po produktach spożywczych
• Opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i
sokach)
• Opakowania po środkach czystości (np. proszkach do
prania), kosmetykach
• Plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
opakowaniowe
• Aluminiowe puszki po napojach i sokach
• Puszki po konserwach
• Folię aluminiową
• Metale kolorowe, drobny złom
• Kapsle, zakrętki od słoików
• Nie zatłuszczone tacki po żywności
• Osłonki plastikowe na kwiaty
• Małe zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego,
o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)

PAPIER
Należy wrzucać
•
•
•
•
•
•
•

Opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
Katalogi, ulotki, prospekty
Gazety i czasopisma
Papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
Zeszyty i książki
Papier pakowy
Torby i worki papierowe

Nie należy wrzucać
• Ręczników papierowych i zużytych chusteczek
higienicznych
• Papieru lakierowanego i powleczonego folią
• Papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
• Kartonów po mleku i napojach
• Papierowych worków po nawozach, cemencie i innych
materiałach budowlanych
• Tapet
• Pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
• Zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i
naczyń jednorazowych
• Ubrań

SZKŁO
Należy wrzucać
• Butelki i słoiki po napojach i żywności- odkręcone, bez
nakrętek i kapsli (w tym butelki po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych)
• Szklane opakowania po kosmetykach
(jeżeli nie są wykonane z trwale
połączonych kilku surowców)

Nie należy wrzucać
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
Szkła okularowego
Szkła żaroodpornego
Zniczy z zawartością wosku
Żarówek i świetlówek
Reflektorów
Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach
silnikowych
Luster
Szyb okiennych i zbrojonych
Monitorów i lamp telewizyjnych
Termometrów i strzykawek
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SEG REGUJESZ - OSZCZĘDZ ASZ !
ODPADY BIODEGRADOWALNE
Należy wrzucać

Nie należy wrzucać

• Gałęzie drzew i krzewów pocięte na małe kawałki ok.20 cm
długości
• Skoszoną trawę
• Liście
• Kwiaty
• Trociny i korę drzew
• Niezaimpregnowane wióry drewniane
• Resztki jedzenia pochodzenia roślinnego
(obierki warzywne i owocowe, skorupki jaj,
fusy po kawie i herbacie)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kości zwierząt
Oleju jadalnego
Odchodów zwierząt
Popiołu z węgna kamiennego
Leków
Drewna impregnowanego
Płyt wiórowych i pilśniowych MDF
Ziemi i kamieni
Innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
Resztki jedenia pochodzenia zwierzęcego

ODPADY ZMIESZANE
Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać
w procesie recyklingu,
z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

POPIÓŁ UMIESZCZAMY W SZARYCH WORKACH
Odpady biodegradowalne można zagospodarować we własnym zakresie poprzez kompostowanie w wyznaczonym miejscu na
terenie swojej nieruchomości. Kompostownik pozwala chronić środowisko naturalne znacząco zmniejszając strumień odpadów
trafiających na wysypisko, jednocześnie możemy uzyskać własny nawóz, który jest bogaty w naturalne składniki mineralne.
Drobne odpady rozbiórkowo-budowlane - odbierane są w dniu zbierania segregacji, drobne odpady budowlane należy pakować
w czarne worki.
Gruz budowlany, zmieszane odpady budowlane i rozbiórkowe należy uprzednio zgłosić w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
w Dźwierzutach, odpady te należy gromadzić w worku typu Big Bag, który zostanie udostępniony po zgłoszeniu
odpadów. Właściciel będzie także zobowiązany do pokrycia kosztów wywozu tych odpadów.

WAKACJE BABY

Mamy dla Was szaloną propozycję.
Robi się cieplutko, ale w tym roku nasze wakacyjne plany i wyzwania musimy bardzo ograniczyć. Co powieci
na to, aby w wakacyjną wyprawę
wybrała się Baba Dźwierzucka? Gdzie
i jakie przygody mogłyby ją spotkać?
Do dzieła!
Możecie napisać piosenkę, a nawet ją
zaśpiewać, opowiadanie lub wykonać
pracę plastyczną dowolną techniką.
Jesteśmy ciekawi, jakie wakacje zaserwujecie Babie.
Prace pisemne, wokalne i plastyczne
wrzucajcie pod postem konkursowym na FB Gminny Ośrodek Kultury
w Dźwierzutach. Najciekawsze prace
nagrodzimy. Dobrej zabawy.

Koncert on-line

Pawła
Janiszewskiego
3 maja
godz. 19.00
FB Gminny
Ośrodek Kultury
w Dźwierzutach
Zapraszamy
serdecznie!

nasza GMINA DZWIERZUTY

Koncert nadziei
Jarosława
Chojnackiego
Ponad pól tysiąca osób obejrzało zorganizowany
przez dźwierzucki ośrodek kultury w piątek, 19
kwietnia, koncert barda Jarosława Chojnackiego.
Koncert niezwykły, bo transmitowany na żywo
z domu Artysty przez internet. Koncert, który był
tak inny od poprzednich, zagranych przez „Jara”.
Koncert, gdzie między nim, a publicznością był
ocean pustki i tęsknoty. Koncert trudny, ale i niezwykły. Koncert nadziei, pomimo jej braku. – Takiej
frekwencji nie moglibyśmy zapewnić w naszej sali
widowiskowej – przyznaje dyrektor GOK. – Dlatego jest nam niezmiernie miło, że Artysta zgodził
się, pomimo początkowych obiekcji na tę formę.
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Sport. Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych Gminy
Dźwierzuty o Puchar Wójta Gminy

Cztery godziny tenisowych zmagań uczniów
14 lutego br. w Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach odbył się Turniej Tenisa Stołowego Szkół Podstawowych Gminy
Dźwierzuty o Puchar Wójta Gminy. Do zawodów
przystąpiło 101 zawodników i zawodniczek w 5 kategoriach wiekowych. W zawodach wzięły udział:
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach (Jarosław Śmieciuch), Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Orzynach (Kamil Ziółek), Szkoła Podstawowa
w Linowie (Anna Kleniewska, Monika Kurzyńska),
Szkoła Podstawowa w Rumach (Małgorzata Wewióra ), Szkoła Podstawowa w Kałęczynie (Piotr
Andruszkiewicz).

Klasyfikacja końcowa:
Grupa 1- dziewczęta – klasy I-III
I. Amelia Mazurek
II. Milena Gołębiewska
III. Natalia Ostaszewska
Grupa 2 – chłopcy - klasy I-III
I. Artur Sokołowski
II. Oliwier Wysoczarski
III. Bartosz Stancel
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Jak pokazują komentarze oraz zasięg wynoszący
kilkanaście tysięcy odbiorców, wydarzenie zostało
bardzo dobrze odebrane przez publiczność, która
przeżywała je w różnych stronach świata. – Dzięki transmisji on-line były z nami osoby ze Stanów
Zjednoczonych, Francji, Włoch, Niemiec i Anglii.
Byli również miłośnicy twórczości Jarosława Chojnackiego z naszej gminy, powiatu i województwa.
Dla wielu było to niezwykłe przeżycie. I choć, jak
doskonale zdajemy sobie sprawę, woleliby osobisty, fizyczny kontakt z artystą siedzącym kilka metrów od nich, to ilość dobrych emocji, wzruszeń
i ciepła, który się pojawił był niesamowity – mówi
Ewa Dolińska-Baczewska. – W tym miejscu warto
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Grupa 3- dziewczęta klasy IV-V
I. Klaudia Darmofał
II. Oliwia Sikorska
III. Martyna Ciemrych

Zebranych powitała wójt Marianna Szydlik. Komisja składająca się z Głównego sędziego Jarosława
Szpyrki oraz nauczycieli oceniała przez prawie 4
godziny zmagania swoich podopiecznych. Dla
zwycięzców przygotowane były puchary oraz dyplomy w każdej kategorii, za I, II i III miejsce: łącznie
30 pucharów. Dla wszystkich uczestników zapewniony był poczęstunek, podczas turnieju nie zabrakło dobrej atmosfery, którą zapewnił pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Janusz Ałaj.

Grupa 4 - chłopcy – klasy IV-V
I. Bartosz Jakubiak
II. Filip Poniatowski
III. Jan Rozicki
Grupa 5- dziewczęta klasy VI
I. Amelia Grudziądz
II. Zofia Kulesik
III. Wiktoria Knizia
Grupa 6 – chłopcy klasy VI
I. Mateusz Wyrwas
II. Adam Pudlewski
III. Jakub Kozioł
Grupa 7- dziewczęta klasy VII
I. Kinga Samsel

Jarosław Szpyrka

II. Oliwia Więcek
III. Maja Bakuła
Grupa 8 chłopcy - klasy VII
I. Dorian Orzeł
II. Oliwier Orłowski
III. Filip Tomczak
Grupa 9 – dziewczęta - klasy VIII
I. Aleksandra Sulewska
II. Katarzyna Dost
III. Weronika Wyrwas
Grupa 10 – chłopcy - klasy VIII
I. Wiktor Opalach
II. Mateusz Polewaczyk
III. Szymon Zarzycki

fot. Arc

hiwum

UG

Sport. Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy
Dźwierzuty za nami

Kamińska, Pawłowski i Dąbrowski
z pucharami
podkreślić ogromny profesjonalizm realizacji całości od strony technicznej przez Adama „Krzyżaka”
Gerwatowskiego, który zrobił prawdziwy majstersztyk. Poziom transmisji i jej realizacja przez
wielu obserwujących zostały wyżej ocenione niż
realizacje koncertów on-line przez duże ogólnopolskie media. Jest to dla nas szczególnie ważne,
bo świadczy o tym, że najwyższą jakość można
mieć tu lokalnie, że w niczym nie ustępujemy
wielkim tego świata. I że są wśród nas naprawdę
wybitni i artyści i specjaliści z różnych dziedzin.
Cieszy nas też to, że tak naprawdę, bez żadnych
kompleksów, wytyczamy nowy trend w działaniu
jednostek kultury w Polsce. Po koncercie Jarosława Chojnackiego pojawiły się pytania z innych
ośrodków: „jak to zrobić?”
Radosław Dąbrowski

W sobotę, 15 lutego w Sali gimnastycznej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach odbyły się Otwarte Mistrzostwa
Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy
Dźwierzuty. Wzięło w nich udział 23 zawodników i zawodniczek w 3 kategoriach.
Zawody rozgrywane były systemem rosyjskim, do dwóch przegranych meczy. Organizatorem turnieju była Gmina Dźwierzuty,
sędzia główny Animator Sportu Jarosław
Szpyrka.
Nagrody wręczyła Pani Wójt Gminy
Dźwierzuty Marianna Bogusława
Szydlik.
Jarosław Szpyrka

Klasyfikacja końcowa:
Panie :
I. Julia Kamińska
II. Aleksandra Zawitowska
III. Katarzyna Dost
IV. Gabriela Niedźwiecka
Panowie Goście:
I. Krzysztof Pawłowski
II. Zbigniew Ratuszniak

III. Grzegorz Kukawski
IV. Jacek Baczewski
Panowie Gospodarze
I. Damian Dąbrowski
II. Konrad Elbruda
III. Mariusz Biedka
IV. Andrzej Kuciński

fot. Arc

hiwum

UG

