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Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Dźwierzuty i Goście,
Za nami kolejny kwartał 2016. Pomimo okresu wakacyjnego wiele działo się w naszej gminie.
Mamy za sobą zarówno niezwykle ciekawe i udane imprezy, jak również realizacje inwestycji.
Kończymy budowę parku w Dźwierzutach, remontujemy drogę do Grądów, pozyskaliśmy
dofinansowanie na budowę drogi z Kałęczyna do Zalesia. Przygotowujemy się do kolejnego
roku wytężonej pracy nad poprawą jakości życia nas wszystkich.
Jako gmina włączyliśmy się w organizację I Targów Przedsiębiorczości, które odbyły się
w Pasymiu i wierzymy, że przyniosą konkretne i wymierne korzyści naszym lokalnym
przedsiębiorcom. Z całą mocą ruszyła również po wakacjach działalność GOK, w którym na
chętnych czeka szeroka gama zajęć.
Zapraszam Państwa do lektury trzeciego numeru naszego Biuletynu.
Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty

Jedwabno. Pokazaliśmy się z najlepszej strony

Galeria

Dożynki powiatowe – Dźwierzuty górą!
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Najpiękniejszy wieniec dożynkowy w powiecie? Sołectwo Linowo! Sportowe zmagania gmin?
Dźwierzuty ze srebrnym medalem! Korowód dożynkowy? Gmina Dźwierzuty z medalem
brązowym! Do tego cieszące się ogromnym powodzeniem stoisko przygotowane przez
sołectwo Dźwierzuty. W niedzielę, 28 sierpnia, w Jedwabnie zrobiliśmy znakomite wrażenie
i wróciliśmy z wieloma wyróżnieniami.
Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach
Bez większej przesady możemy się pochwalić, że jako gmina zwyciężyliśmy
(biorąc pod uwagę cztery oceniane konkurencje: wieniec, stoisko, korowód
i zawody sportowe) w tegorocznych dożynkach powiatowych. Wykonany
z ogromnym pietyzmem przez panie z Linowa wieniec miał reprezentować
powiat na dożynkach wojewódzkich w Olsztynku. Nasi sportowcy do ostatniej chwili walczyli o złoto i zabrakło im jedynie dwóch punktów. Korowód
mieliśmy najbardziej liczny i złożony z reprezentujących praktycznie wszystkie
obszary życia gminy osób. Nasza reprezentacja składała się z dzieci ze świetlicy w Dźwierzutach, starożytnych Prusów, piłkarzy GKS, pań z KGW, strażaków
z OSP, władz gminy, twórców lokalnych, zespołu „Wrzosy” i licznych mieszkańców gminy. Wielu obserwujących korowody gminne, po ogłoszeniu wyników
pytało, dlaczego nie przyznano nam pierwszego miejsca? Na stoisku gminnym
ogromnym wzięciem cieszył się pieczony prosiak i przygotowana w wojskowej kuchni grochówka strażacka. Po 15 chętni na nią odchodzili już z kwitkiem.
Na dodatek, pani wójt w zawodach sportowych wójtów (gra w bule – francuska gra towarzyska polegająca na rzuceniu kulą w cel) zdobyła złoty medal.
Dziękujemy wszystkim, którzy tak bardzo zaangażowali się w dożynki powiatowe i dzięki którym tak wspaniale wypadliśmy na tle innych gmin.
Ewa Dolińska-Baczewska

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich otrzymały pamiątkowe dyplomy
od starosty szczycieńskiego Jarosława Matłacha

Drużyna sportowa gminy Dźwierzuty dopiero w ostatniej konkurencji
dała sobie wyrwać zwycięstwo

Korowód gminy Dźwierzuty był najbardziej różnorodny i bogaty.
Niestety, jury przyznało nam „dopiero” III miejsce
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Dźwierzuty współorganizatorem Międzygminnych
Targów Przedsiębiorczości w Pasymiu

Fot. Archiwum Organizatora

Czy trzeba być wielkim miastem, aby robić wielkie rzeczy? Nie. Trzeba pomysłu i determinacji.
Udowodniliśmy to wspólnie z samorządami Pasymia, Świętajna, Jedwabna i Rozóg. W dniach
9-10 września, byliśmy z nimi współgospodarzami I MiędzygminnychTargów Przedsiębiorczości,
które odbyły się w Pasymiu.
– Idea targów pojawiła się w czasie rozmów z burmistrzem Pasymia, Cezarym Łachmańskim – wyjaśnia wójt Marianna Szydlik. W pomysł włączyło się
w sumie 5 samorządów. Uważam, że pomysł był
strzałem w dziesiątkę, bo zainteresowanie targami
było naprawdę ogromne.
Upór czyni cuda
Do pasymskiej „Kalwy” zjechało ponad 70 przedsiębiorców z terenu całego
województwa, którzy prezentowali na stoiskach swoją działalność. Nie zabrakło
oczywiście przedsiębiorców
z terenu gminy Dźwierzuty.
Był nasz GS, były firmy Mazur Kolor z Miętkich
oraz Konstrukcje Drewniane Witold Jacek Serafin z Łupowa a także agroturystyka Patataj
z Jabłonki oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zico” Daniel Zaborowski.
Dla pięciu niewielkich samorządów zorganizowa-

nie tego typu przedsięwzięcia nie było łatwym
zadaniem. Udowodniły jednak, że dobry pomysł,
konsekwencja i upór potrafią zdziałać prawdziwe
cuda.
Posłowie i wojewoda pod wrażeniem
Targi odwiedziło wielu parlamentarzystów oraz
przedstawicieli samorządów. W czasie
uroczystego otwarcia
przemawiał Wojewoda
Warmińsko -M azursk i
Artur Chojecki. Po nim
głos zabierali posłowie –
Janusz Cichoń oraz Jerzy
Gosiewski. Nie zabrakło
przedstawicieli ministerstwa rolnictwa oraz urzędu marszałkowskiego. Jednak, tego dnia najważniejsi byli przedsiębiorcy. Prelekcje i pokazy możliwości firm działających na naszym terenie robiły
ogromne wrażenie i obalają mit o cywilizacyjnym
i technicznym zapóźnieniu Warmii i Mazur.

– Uważam, że pomysł był
strzałem w dziesiątkę, bo
zainteresowanie targami
było naprawdę ogromne –
mówi Marianna Szydlik”

Targi były okazją spotkania lokalnych przedsiębiorców z samorządowcami i politykami.
Na zdjęciu właścicielka Mazur Kolor z Miętkich Jolanta Dąbrowska w rozmowie z poseł
Urszulą Pasławską
– Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w targach – mówi Jacek Serafin. – Mamy za sobą bardzo
obiecujące rozmowy i mam nadzieję, że będziemy
finalizować duże zamówienie.
Radosław Dąbrowski

Firma Mazur Kolor z Miętkich

Parlamentarzyści wybierają pieczywo
z Gminnej Spółdzielni „SCh” z Dźwierzut

Stoisko firmy Witolda Serafina z Łupowa

W targach wzięło udział Gospodarstwo
Agroturystyczne Patataj z Jabłonki

Kulturalną wizytówką naszej gminy
były Dzieci ze Świetlicy

Swoje stoisko przygotowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Zico” Daniel
Zaborowski
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Kałęczyn-Zalesie. Wyczekiwany remont coraz bliżej

Dostaniemy ponad 300 tys.
dotacji na przebudowę drogi

Emerytury nadszedł czas
Wiesław Szuszman (na zdjęciu drugi od prawej), pracownik gospodarczy urzędu gminy w Dźwierzutach, w poniedziałek 26 września dołączył do grona emerytów. – Bardzo lubiłem swoją pracę. Spotkało mnie
tu wiele dobrego, miałem wspaniałych współpracowników i szefów.
Z jednej strony cieszę się, że będę mógł odpocząć, a z drugiej, żal odchodzić – mówił wyraźnie wzruszony pan Wiesław w czasie uroczystego pożegnania, które odbyło się w urzędzie gminy.

Stan dróg w gminie Dźwierzuty jest
zły. Lata zaniedbań i brak remontów
sprawiły, że w wielu miejscach po
prostu trudno jest się poruszać. Samorząd podejmuje jednak konkretne
działania, aby ten stan zmienić. Remontu doczekał się wreszcie odcinek
z Kałęczyna do Zalesia.
W czwartek, 25 sierpnia 2016 roku,
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Marszałek Województwa Marek
Brzezin podpisał z samorządami
Fot. Archiwum UG
umowy na dofinansowanie inweWójt Marianna Szydlik i Marszałek
stycji w ramach konkursu „Budowa
Gustaw Marek Brzezin po podpisaniu
lub modernizacja dróg lokalnych”.
umowy o dofinansowanie remontu
Dotacje zostały przeznaczone na
drogi Kałęczyn-Zalesie
przebudowę 180 km dróg gminnych, 105 km dróg powiatowych
i 13 km tzw. dróg wewnętrznych,
które po zakończeniu prac otrzymają kategorię dróg publicznych.
Gmina Dźwierzuty jest jednym z beneficjentów programu. Wójt Marianna Szydlik
podpisała umowę na realizacje zadania pn.: „Przebudowa drogi Gminnej Kałęczyn – Zalesie”. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie poprawiona nośność
drogi oraz poszerzony pas drogowy na całej jej długości. Pomoc ze środków „EFRROW” w formie refundacji to kwota 314 977, 00 tysięcy złotych.
Oprac. RD

Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach

Wrzosy zaśpiewały
dla Stulatki
Działający przy GOK w Dźwierzutach Zespół Wrzosy uczestniczył
w niecodziennych urodzinach. Swoje setne urodziny obchodziła pani
Lotta Dorow. Z tej okazji w Kościele Ewangelickim w Rańsku odbyło się
uroczyste nabożeństwo. Wrzosy wykonały dla pani Lotty dwie pieśni
oraz złożyły dostojnej jubilatce serdeczne życzenia.

Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach

Uroczyste otwarcie terenu rekreacyjnego nad Saskiem

Mieszkańcy wreszcie mają
dostęp do jeziora

Dźwierzuty wreszcie doczekały się plaży z prawdziwego zdarzenia. Dzięki staraniom rady sołeckiej, sołtysa Leszka Kalinowskiego, wójt Marianny Szydlik oraz pracy wielu mieszkańców wieś gminna ma również swoje kąpielisko. I to jak okazałe!
Uroczyste otwarcie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Sasek Wielki w Dźwierzutach odbyło się w niedzielę, 17 lipca 2016r. Zorganizowany w tym celu „Piknik
Rodzinny” rozpoczął się o 16. – Dzięki licznie przybyłym mieszkańcom mogliśmy
cieszyć się pięknym terenem uczestnicząc w grach i zabawach, rozgrywkach sportowych, biesiadowaniu i leniuchowaniu – wyjaśnia sołtys Leszek Kalinowski. W
programie nie zabrakło atrakcji dla dzieci. Najmłodsi mogli skorzystać z malowania
buziek oraz różnego rodzaju gier i zabaw. Rozegrano mecze. Dorośli grali w piłkę
plażową, a dzieci w piłkę nożną. Jak zapewnia sołtys będzie tu można wypocząć na
leżakach, poopalać się, albo pograć w siatkówkę. Najważniejsze jest jednak to, że w
końcu mieszkańcy Dźwierzut mają dostęp do jeziora. Do dyspozycji mieszkańców
i turystów są miedzy innymi boiska do gry w piłkę i badmintona, dwie altany ze
stołami i miejsce na ognisko.
Oprac. RD

Radni podjęli decyzję
o podziale sołectwa
W czasie XIX sesji Rady Gminy Dźwierzuty, 8 września, radni podjęli uchwałę o podziale sołectwa Rańsk. Nowe sołectwo Grądy będą
tworzyć dwie miejscowości: Grądy i Śledzie. Obejmie 115 mieszkańców. – Podział poprzedziły konsultacje społeczne, które przeprowadzaliśmy wśród mieszkańców byłego już sołectwa Rańsk – wyjaśnia
wójt Marianna Szydlik. – Głosy mieszkańców były podzielone, ale
wysłuchaliśmy wszystkich. Podział jest wynikiem woli części mieszkańców. Większość radnych przychyliła się do niej. Mam nadzieję,
że nowe sołectwo, zgodnie z założeniami zwolenników podziału,
będzie bardziej integrować mieszkańców i wpłynie na ich większą
aktywność.

Fot. Archiwum UG
Z otwarcia terenu rekreacyjnego cieszą się również dzieci, które w wakacje
będą mogły korzystać z plaży
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Dźwierzuty. Miłe podziękowanie wieloletnim pracownikom

Pożegnali odchodzących na emeryturę nauczycieli
Każdy zawód jest potrzebny i ważny. Są jednak takie, które mają na wielu z nas ogromny wpływ. Bez
wątpienia zawód nauczyciela jest jednym z nich.
Dlatego zawsze, gdy na emeryturę przechodzi belfer, który wychował pokolenia mieszkańców danej
miejscowości, w oku kręci się przysłowiowa łezka.
Uroczyste podziękowanie za wieloletnią pracę,
serdeczne życzenia i kwiaty. Tak wójt Mariana Szydlik wraz z radnymi gminy Dźwierzuty pożegnali
odchodzących w tym roku na emeryturę nauczycieli. Na lekcję z dziennikiem w dłonie nie poszli
od pierwszego września: Elżbieta Wnuk, Janusz
Korniluk, Teresa Grabowska, Alicja Ostaszewska,
Barbara Olszewik, Teresa Mostowa. W grupie tegorocznych emerytów znalazł się również wieloletni
pracownik bibliotek gminnych, Antoni Olszewik.
– Zawsze w życiu najtrudniejsze są pożegnania,
szczególnie wtedy, gdy pracowało się wspólnie
tyle lat – mówiła do przechodzących na emeryturę
wójt Szydlik – Idziecie teraz na zasłużony odpoczynek. Życzymy wam wszystkiego najlepszego,
zdrowia, pogodnego ducha, dostatku i samych
miłych chwil na emeryturze.
Oprac. EDB

Fot. Archiwum UG
Wójt Marianna Szydlik i przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Nosek wraz z tegorocznymi emerytami

Dźwierzuty. Docenili uzdolnionych uczniów i sportowców

Najlepsi uczniowie otrzymali nagrody
Wójt Gminy Dźwierzuty
Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach

– Uczycie się nie dla nagród, ale dlatego by jak
najlepiej przygotować się do dorosłego życia.
Nie mniej zawsze miło jest, kiedy wasz wysiłek
zostaje dostrzeżony i nagrodzony – mówiła do
najlepszych uczniów wójt Marianna Szydlik. –
Chcemy w ten sposób zachęcić was do jeszcze
wyższych wyników.
W piątek, 26 sierpnia w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się uroczystość
wręczenia nagród uczniom z terenu gminy
Dźwierzuty wyróżniającym się w nauce i sporcie.
Jak na wakacje, frekwencja dopisała znakomicie.
Większość uczniów przybyła na uroczystość z
rodzicami. – Z inicjatywy pani wójt chcemy was
dziś nagrodzić. Dzięki środkom przeznaczonym
z budżetu gminy, ale również przez sponsorów

możemy dziś uhonorować wasz wysiłek – mówił prowadzący uroczystość Sekretarz Gminy
Mariusz Woźniak. Wśród sponsorów znaleźli się niektórzy gminni radni oraz firma Aldesa Polska oraz Bank Spółdzielczy w Szczytnie.
Najlepsi uczniowie z terenu gminy otrzymali nagrody finansowe, bądź rzeczowe. – Uczycie się nie
dla nagród, ale dlatego by jak najlepiej przygotować się do dorosłego życia. Nie mniej zawsze miło
jest, kiedy wasz wysiłek zostaje dostrzeżony i nagrodzony – mówiła do najlepszych uczniów wójt
Marianna Szydlik. – Chcemy w ten sposób zachęcić was do jeszcze wyższych wyników.
Wójt zapowiedziała, że tego typu wyróżnienia najlepszych uczniów będą coroczna praktyką.

Tegoroczni stypendyści wraz z przedstawicielem Banku Spółdzielczego
w Szczytnie – jednego ze sponsorów nagród

Radosław Dąbrowski

Uczniowie otrzymali stypendia zarówno
za naukę, jak i osiągnięcia sportowe

Najlepsi uczniowie w gminie Dźwierzuty:
Agnieszka Lachowicz
Andżelika Grzejka
Barbara Dost
Filip Dudziec
Gabriela Romanik
Jakub Michalewicz
Julia Kamińska
Julia Kasperska
Karolina Lis
Karolina Spychała
Maciej Stancel
Maja Krajewska
Marcel Staszewski
Michał Wyszyński
Natalia Garlicka
Oliwia Kujtkowska
Piotr Kobyliński
Szymon Mazur
Tomasz Rębiszewski
Wiktor Dodajewski
Wiktoria Kujtkowska
Wiktoria Nosek
Zuzanna Kochanowska
Uczniowie wyróżnieni
za wybitne osiągnięcia sportowe:
Dominik Smosarski
Radosław Orzechowski
Sebastian Bakuła
Sebastian Jóźwik
Szymon Chrzanowski
Wiktor Dodajewski
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Gmina Dźwierzuty. Trwają remonty świetlic wiejskich

Wiejskie miejsca spotkań w coraz lepszym stanie
Życie społeczne wielu sołectw gminy Dźwierzuty ogniskuje się wokół świetlic. To w nich
odbywają się wiejskie spotkania i imprezy. W wielu spotykają się dzieci i młodzież, by grać
w ping-ponga, czy wziąć udział w zajęciach. Świetlice w Olszewce, Dąbrowie, Grądach
i Stankowie doczekały się niezbędnych remontów.
W najgorszej sytuacji znajdowała się jeszcze do
niedawna świetlica wiejska w Olszewce. – Ten
remont był niezbędny – wyjaśnia Magdalena Załucka-Dąbrowska z referatu budownictwa urzędu
gminy. – Dach przeciekał, na podłodze stała woda.
Odchodziły również szczyty budynku. Taka degradacja trwa latami. To się nie zaczęło dziać rok
temu. Stopień degradacji budynku był naprawdę
poważny.
Remont dachu
był niezbędny
Remont polega na przebudowaniu szczytów budynku, wymianie warstw dachu, wykonaniu obróbek blacharskich i zamontowaniu orynnowania.
W ramach remontu naprawiono również komin,
wokół którego powstawało już zarzewie pożaru.
– Uczulamy wszystkich zarządzających świetlicami, więc sołtysów i osoby odpowiedzialne za nie:
wszelkiego rodzaju kominki, piece na tradycyjny
opał są niedozwolone i niebezpieczne – mówi
gminny inspektor. – W tego typu obiektach istnieje zakaz montowania i używania urządzeń
grzewczych z otwartym paleniskiem. Aby w ten
sposób ogrzewać świetlice wiejskie musiałyby być

oddzielne pomieszczenia na piec,
skład opału i przeszkolony palacz.
Podłączona woda
zmieniona podłoga
Świetlica wiejska w Stankowie doczekała się nowej podłogi. W ramach remontu usunięto starą podłogę, wykonano izolacje termiczną
i przeciwwilgociową. Do świetlicy
w Dąbrowie urząd gminy doprowadził energię elektryczną. Do tej
pory do oświetlania świetlicy używano prądu użyczonego przez osoFot. Archiwum GOK w Dźwierzutach
bę prywatną, której dom znajduje
Trwa remont dachu na świetlicy w Olszewkach
się w pobliżu gminnego budynku.
Starania o przyłącze energetyczne
trwały, ze względów proceduralposażone i konserwowane. Natomiast są świetlice,
nych, kilka miesięcy. Do świetlicy w Grądach, koktóre z racji wieloletnich zaniedbań wymagają durzystając z remontu drogi, doprowadzono przyżych remontów. Takim przykładem jest świetlica
łącza wodociągowe i kanalizacyjne. – Świetlice
w Sąpłatach. Budynek ma czterech właścicieli, od
wiejskie na terenie gminy są w różnym stanie –
lat nie był remontowany. Szukamy rozwiązania
mówi Magdalena Załucka-Dąbrowska. – Niektóre,
i sposobu na remont naszego pomieszczenia.
jak te w Dąbrowie, Grądach, czy Małszewku i Rogalach nie wymagają wielkich nakładów. Będą doEwa Dolińska-Baczewska

Warzywno-owocowy zawrót głowy w Linowie
Więcej
zd
Gminny jęć na FB:
Ośrode
k Kultu
ry w

Dźwierz
u

tach

Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach
Społeczność Szkoły Podstawowej w Linowie zorganizowała w piątek, 30 września, festyn. Najpierw wystąpiły dzieci w programie promującym
zdrowy tryb życia i spożywanie owoców i warzyw.
Ogromne wrażenie na zebranych gościach zrobiły

przygotowane przez dzieci i nauczycieli dekoracje.
Na spotkaniu zjawili się radni gminni, przedstawiciele placówek edukacyjnych, biblioteki, członkowie Koła Łowieckiego „Ryś” i proboszcz Jarosław
Wiszowaty. Po występach przyszedł czas na degu-

stację specjałów przygotowanych przez rodziców.
Daniem głównym był pieczony dzik, ufundowany
przez myśliwych z „Rysia” oraz kartoflak. Ogromne
brawa za pomysł i realizację!
edb
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Grądy. Ostatni etap na ukończeniu

Mieszkańcy doczekali się drogi.
Będą kolejne inwestycje
Mieszkańcy Grądów będą wreszcie mieli drogę
z prawdziwego zdarzenia. Inwestycja czeka na ostatni
etap, czyli położenie asfaltu. Betonowe płyty, które do
tej pory były nawierzchnią drogi łączącej trasę nr 600
z Grądami, w przyszłości zostaną wykorzystane do
budowy dalszego odcinka wiejskiej drogi.
Drogi szutrowe, należące do gminy, udało się doprowadzić do dobrego stanu dzięki nawiezieniu na nie kilkuset ton tłucznia, Drogi o nawierzchni asfaltowej wciąż czekają na lepsze życie.
– Przystąpiliśmy w zeszłym roku do planowego remontu dróg asfaltowych – wyjaśnia inspektor
Magdalena Załucka-Dąbrowska, która w urzędzie gminy odpowiada za inwestycje. – Nie chcemy łatać dziur, bo takie działania na wielu drogach już nic nie dają. Remontujemy od podstaw
całe drogi.
Jak wyjaśnia urzędnik, takie działanie nie jest populistyczne i nie powoduje we wszystkich
mieszkańcach natychmiastowego zadowolenia. – Zjawiają się w urzędzie mieszkańcy innych
miejscowości, niż te, w których aktualnie trwają prace i chcą, aby u nich też wyremontować
drogi. Wyjaśniamy im, że te remonty będą, ale będą one kompleksowe, gruntowne, zmieniające jakość dróg na trwałe, a nie na chwilę. Wysypanie łopaty suchego asfaltu już nic nie daje.
Nieremontowane od wielu lat nawierzchnie po prostu się kruszą. Wspólnie ze starostwem wyremontowaliśmy odcinek drogi w Targowskiej Wólce w kierunku do Targowa. Aktualnie trwają
prace na drodze do Grądów. Mamy już przyznane środki na remont drogi Kałęczyn – Zalesie. Prace ruszą wiosną 2017 roku. Kolejną inwestycją będzie droga do Stankowa. Remontu
doczeka się prawdopodobnie w 2018 roku droga do Dąbrowy. Jest to jednak bardzo droga
inwestycja, bo długość odcinka wynosi ponad dwa kilometry, dlatego musimy zabezpieczyć
w budżecie wymagane środki i starać się o dofinansowanie zewnętrzne – mówi inspektor.
Wykonane, trwające i planowane remonty dają nadzieję, że stan dróg w gminie będzie systematycznie się podnosił.

nasza GMINA DZWIERZUTY

Gospodynie
uczą się krajki
Pod okiem pasjonatki kultury średniowiecza, Hanny Sadowskiej ze Szczytna, panie z gminy Dźwierzuty poznają tajemnice średniowiecza. Jako pierwszy element, na
warsztat trafiła krajka, czyli tkany za pomocą „bartko” pas
służący do ozdabiania średniowiecznych strojów. Ta umiejętność na pewno przyda się w przygotowaniach do przyszłorocznego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Pruskiej. W
październiku panie spotykają się, aby wykroić i zacząć szyć
suknie według reguł średniowiecznej mody.
Chciałabyś dołączyć do grupy średniowiecznej? Chcesz
twórczo spędzić czas? Chciałabyś nauczyć się strzelać
ze średniowiecznego łuku? Bez względu na to ile masz
lat – dołącz do nas! Zapraszamy! Informacje i szczegóły –
666 899 428

Ewa Dolińska-Baczewska

Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach

CYRLA wsparła
zbiórkę krwi
W sobotę, 13 sierpnia, na Placu Juranda w Szczytnie odbyła się akcja zbiórki krwi pod hasłem „Motocykliści dzieciom. Motokrew”. Inicjatorem przedsięwzięcia jest szczycieński Klub HDK. W programie była zbiórka krwi, pokazy
ratownictwa medycznego i parada motocyklowa. Zebrani
na Placu Juranda mogli posłuchać również lokalnych zespołów, a wśród nich, działającą przy dźwierzuckim GOK
CYRLĘ. Zespół zagrał własne aranżacje znanych przebojów
rockowych. Brawo za udział w tak szlachetnej akcji!

Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach
Droga do Grądów czeka na ostatni etap prac, czyli położenie asfaltu

nasza GMINA DZWIERZUTY
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Dożynki gminne. Od ostrego rocka po zabawę w deszczu
Tegoroczne dożynki gminne miały w sobie wszystko, co potrzebne do znakomitej zabawy
i dobrego spędzenia czasu. Były więc piękne wieńce, znakomicie przygotowane stoiska,
darmowe warsztaty starych rzemiosł oraz dużo dobrej muzyki. Organizatorzy, czyli Gminny
Ośrodek Kultury, Urząd Gminy i OSP Dźwierzuty zatroszczyli się, aby każdy znalazł coś
ciekawego dla siebie.
Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach
W dożynkach wzięło udział dziewięć sołectw. Tyle
też przygotowało piękne i znakomicie zaopatrzone stoiska. Siedem z nich przygotowało dożynkowe wieńce. Jury konkursu na najlepszą aranżację
stoiska i najpiękniejszy tradycyjny wieniec nie
miało łatwego zadania. Po długich obradach Czesława Kaczyńska, kurpiowska twórczyni ludowa,
Monika Szymonowicz, wieloletnia kierownik muzeum w Szczytnie i jej mąż Andrzej Symonowicz,
artysta plastyk i smakosz kulinarny ogłosiło werdykt. Najpiękniejszy wieniec? Sołectwo Linowo.
Najlepsza aranżacja stoiska? Sołectwo Rumy.
Sołectwa też głosowały
na wieńce dożynkowe
W tym roku organizatorzy, kierując się sugestiami
sołtysów, wprowadzili dodatkowy sposób oceny
wieńców – wybór sołectw. Każde sołectwo, które
zgłosiło do konkursu wieniec otrzymało trzy kupony, którymi w dowolny sposób mogło zagłosować na wieniec, który najbardziej podobał się
mieszkańcom. W tej konkurencji najwięcej głosów
zdobył wieniec sołectwa Dźwierzuty. Nagrodą dla
zwycięzców był kosz smakołyków, które przygotowały głosujące sołectwa. Każde sołectwo, które
wzięło udział w konkursach otrzymało nagrody finansowe. Po 200 złotych za udział, oraz odpowiednio 600, 400 i 300 za pierwsze trzy miejsca w obu
kategoriach, czyli stoisku i wieńcu. Dodatkowo
sołectwa otrzymały upominki od sponsorów: reszelskiego Młynomagu i mrągowskiego Tracomu.
Nagrody i niespodzianki
nie tylko dla rolników
W czasie tegorocznych dożynek było również kilka miłych niespodzianek. Pani wójt uhonorowała
wykonanymi w hucie szkła w Olsztynku aniołami
osoby i instytucje w pięciu kategoriach związanych z rolnictwem. Nagrody otrzymali Kazimierz
Wasielewski, Stanisław Bruchwałd, Czesław Kalinowski, Renata i Tomasz Maleccy oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Mietkich.
Starostowie Dożynek
Bożena Marszałek
Wraz z mężem Andrzejem od 1992 roku prowadzą gospodarstwo rolne w Orzynach. Specjalizują się w hodowli bydła. 25 sztuk to bydło mleczne, w gospodarstwie hodowane są
również opasy. Pani Bożena jest mamą trzech
synów. Jak podkreśla, ma nadzieję, że któryś
z nich przejmie schedę i będzie prowadził gospodarstwo. Wytchnienie i radość daje pani
Bożenie uprawa kwiatów w przydomowym
ogródku.
Marek Załęski
Wraz z żoną Małgorzatą od 1991 roku prowadzą gospodarstwo rolne w Dźwierzutach. Pan
Marek jest właścicielem 20 hektarów. Kolejne
30 dzierżawi od Agencji Nieruchomości Rolnych. Państwo Załęscy specjalizują się w hodowli bydła mlecznego. Starosta dożynek jest
również dumnym tatą dwóch córek. Jego pasją
jest hodowla gołębi.

Dożynki były też znakomitą okazją do pogratulowania piłkarzom GKS Dźwierzuty, którzy po raz
pierwszy w historii klubu występują w lidze okręgowej. Cały zespół otrzymał komplety strojów piłkarskich.
W czasie części oficjalnej miało miejsce również
przekazanie dwóch rowerów specjalistycznych
przez przedstawiciela olsztyńskiego oddziału PCK
potrzebującym dzieciom z terenu naszej gminy.
Nagrodzeni Aniołami
W kategorii hodowca bydła – Kazimierz Wasielewski
Kazimierz Wasielewski prowadzi w Targowie
70-cio hektarowe gospodarstwo rolne od 1982
roku. Zaczynał od trzody chlewnej, później bydła mlecznego. Obecnie pan Kazimierz prowadzi od 2000 roku ekologiczne gospodarstwo,
w którym hoduje bydło mięsne rasy limousine.
Jest również inspektorem rolnictwa ekologicznego dla firmy Agrobiotest Warszawa.
W kategorii uprawy rolne – Stanisław Bruchwałd
Stanisław Bruchwałd wspólnie z żoną Janiną
prowadzą gospodarstwo rolne w Rogalach. 290
z ponad 370 hektarów gospodarstwa to użytki
rolne, na których uprawiane jest zboże. Gospodarstwo państwo Bruchwałd prowadzą od roku
1993.
W kategorii najstarsi rolnicy – Czesław Kalinowski
Pan Czesław Kalinowski do Miętkich sprowadził
się w 1972 roku z okolic Myszyńca. Kupił 8-mio
hektarowe gospodarstwo. Pracował ciężko i z
czasem urosło ono do 100 ha. Cześć przepisał
dzieciom, a na części sam nadal prowadzi gospodarstwo. Ma 71 lat, ale radości życia może
pozazdrościć mu nie jeden nastolatek. Pan Czesław hoduje bydło mleczne. Ma około 100 krów.
W kategorii Agroturystyka – Renata i Tomasz Maleccy – Patataj
Renata i Tomasz Maleccy powołali do życia Gospodarstwo Patataj w Jabłonce w 2004 roku.
Państwo Maleccy prowadzą gospodarstwo
i stadninę koni huculskich, która jest jego integralną częścią. Papataj stał się jedną z wizytówek naszej gminy i w jego gościnnych progach spokój i odpoczynek znajdują mieszkańcy
wszystkich zakątków Polski.
W kategorii Koło Gospodyń Wiejskich – KGW
Miętkie
Koło Gospodyń Wiejskich reaktywowano do
istnienia w 2011 roku. Przewodniczącą jest Joanna Wróż. Wraz z 11 paniami czynnie włączają się w różnego rodzaju działania i wspierają
sołectwo. W tym roku zajęły II miejsce w czasie
Mazurskiego Kartoflaka w Szczytnie. W zeszłym
roku stanęły na drugim stopniu podium w czasie organizowanego w Olsztynie Festiwalu Wieprzowiny. Wspaniale promują naszą gminę.

Rock, śpiewy kurpiowskie
i dyskoteka do północy
Program artystyczny dożynek był na tyle szeroki,
że zarówno osoby lubiące mocniejsze granie, jak
i miłośnicy zabawy przy muzyce lekkiej znaleźli
coś dla siebie. Pierwszych w rytmie przebojów
Dżemu kołysał mrągowski Blues4Cash. Drugim
przygrywały zespoły Full Serwis z Dźwierzut i znany z Polo TV Summer Night z Ełku. Wcześniej muNajpiękniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy
Linowo
Dźwierzuty
Nowe Kiejkuty
zykę biesiadną prezentowały zespoły „JaśWerka”,
„Wrzosy” i zespół rodziny Kaczyńskich z Kurpii.
Wystąpiły również dzieci ze świetlicy w Dźwierzutach w pokazie tańców. Po rzęsistym deszczu, który uniemożliwił rozegranie zawodów sportowych
uczestnicy dożynek mogli obejrzeć pokaz ZUMBY
w wykonaniu Lidii Wanowicz. Każdy chętny mógł
wziąć udział w darmowych warsztatach kaletniczych, garncarskich i kuglarskich. Na zakończenie,
Najlepsza aranżacja stoiska dożynkowego
Rumy
Dźwierzuty
Targowo
na najbardziej wytrwałych czekała dyskoteka. Jak
co roku, o północy dało się słyszeć głośne: „jeszcze
jedną piosenkę”. Była, a później pani wójt życząc
wszystkim dobrej i spokojnej nocy oraz dziękując
za udział zakończyła doroczne święto plonów. Do
zobaczenia za rok!
Radosław Dąbrowski
Lista sponsorów:
ZETO Software Spółka z o.o. z Olsztyna, Bank
Spółdzielczy w Szczytnie, Stanisław Wądołek,
PKS Mrągowo, Młynomag Grodzki Młyn – naturalna mąka z Warmii i Mazur, Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe s.c. Wiesław Lis/Tadeusz
Kowalczyk ze Szczytna, Witold Jacek Serafin
Konstrukcje Drewniane Łupowo, Jerzy Kilijański GS Dźwierzuty, Leszek Kalinowski sołtys
Dźwierzut, Paweł Szydlik Autonaprawy, TRACOM Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe z Mrągowa, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Kazimierz Skonieczny Szczytno, Krystyna
Furtak Kierownik GOPS, Renata Monasterska-Malecka Gospodarstwo Agroturystyczne „PATATAJ”, ŻUBR Zakład Usług Leśnych Trzcińscy
Spółka Jawna ze Szczytna, Usługi Ogólnobudowlane Dach-Bud Grzegorz Jakubiak z Dźwierzut, Henryk Stańczak, Janusz Kalinowski Usługi
Transportowo-Handlowe Miętkie, Czesław Kalinowski, MINI Markecik Mirosław Hintz/Sylwia
Kozłowska w Dźwierzutach, Stacja Paliw SZEKAND Spółka Jawna Jolanta Dąbkowska/Sara
Dąbkowska w Dźwierzutach, Sklep LEWIATAN
Ewa Sawicka.
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Abyśmy zawsze mieli chleba pod dostatkiem. Wójt Marianna Szydlik dzieli
się chlebem z przybyłymi gośćmi

nasza GMINA DZWIERZUTY

W darach do ołtarza zaniesiono poza chlebem i winem również mleko,
ser, mięsa, owoce i warzywa, które wyprodukowali nasi rolnicy

Rozśpiewane sołectwo Rumy zwyciężyło w konkursie
na aranżację stoiska

W tym roku wyróżniający się rolnicy otrzymali
okolicznościowe wyróżnienia

Świętujący w tym roku 10-lecie istnienia zespół Wrzosy wystąpił
z okolicznościowym programem

Deszcz uniemożliwił rozegranie zawodów sportowych,
ale nagrody – drogą losowania – trafiły do sołectw

Kanapki z „gokowskim” smalczykiem i ogóreczkiem na ofiarowanym przez
GS Dźwierzuty chlebie cieszyły się ogromnym wzięciem i znikały z talerzy

nasza GMINA DZWIERZUTY
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Uczcili dostojną Jubilatkę. Wiekowa Lotta Dorow
We wtorek, 13 września, w kościele ewangelickim w Rańsku miała miejsce niezwykła uroczystość. Tego dnia swoje setne urodziny
świętowała pani Lotta Dorow. Na zorganizowane z tej okazji nabożeństwo z życzeniami do jubilatki przyjechali wójt Marianna Szydlik, przewodniczący Rady Gminy Arkadiusz Nosek oraz kierownik
USC w Dźwierzutach Barbara Kilijańska.
Pani Lotta Dorow urodziła się 13 września 1916r. w miejscowosci
Orzyny. Jest rdzenną mieszkanką tych ziem. Część swojego życia
Pani Lotta spędziła w miejscowości Łąka Dymerska w gminie Kobułty później gmina Biskupiec, zamieszkując tam z synem i jego
rodziną. W 1983 roku Pani Lotta powróciła wraz z rodziną na teren
gminy Dźwierzuty i zamieszkała w Popowej Woli. Tu spędziła ponad 30 lat swojego życia. Obecnie zamieszkuje w Grądach w gminie Dźwierzuty otoczona opieką bliskich. Pani Lotta to osoba pogodna, cierpliwa, życzliwa ludziom.
We wspomnieniach nadmienia, że w swoim 100 letnim życiu wiele
doświadczyła, zaznała biedy, ciężko pracowała, aby zapewnić swoim dzieciom byt. Pracowała w PGR na dniówkach w polu, dla siebie
brała pieczone kartofle do kieszeni, a dzieciom zostawiała chleb do
jedzenia.
Jej dewiza to „trzeba jeść co oczy chcą” i cieszyć się każdym dniem.
bk/rd

Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach
Z życzeniami dostojnej Jubilatce przybyli członkowie rodziny,
znajomi oraz władze samorządowe

Skorzystaj z oferty GOK:
zajęcia artystyczne, grupa wokalna, sekcja średniowieczna,
grupa teatralna dla dorosłych, nauka gry na instrumentach,
karate, zumba dla dzieci, szkoła tańca, joga
Powiedz nam o swojej pasji, a my zorganizujemy zajęcia :)
Skontaktuj się z nami 668-57-55-42
Szukaj informacji na stronie gokdzwierzuty.pl
oraz naszym FB: Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach

Przeżyli ze sobą po pół wieku. Złote gody w GOK
W piątek, 23 września, dziesięć par z terenu gminy Dźwierzuty
obchodziło jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach. W zacnym gronie jubilatów znaleźli się państwo: Maria
i Franciszek Biedrzyccy, Wanda i Jerzy Ciuchta, Krystyna i Jan
Czajka, Jadwiga i Julian Jawoszek, Stefania i Jan Kodzik, Zofia
i Jan Kowalczyk, Irena i Jan Kuchta, Teresa i Henryk Mroziccy,
Jadwiga i Tadeusz Sobierajscy oraz Ewa i Remigiusz Zalewscy.
– Patrząc na was, wiem, że nie muszę życzyć Wam dobra, bo
ono jest wypisane na waszych twarzach – mówiła do jubilatów Marianna Szydlik wójt gminy Dźwierzuty.
– 50 lat to wiele, ale jakże szybko minęły te lata... We wspólnej
trosce o zapewnienie codziennego bytu rodzinie, trosce o dobre wychowanie dzieci i ich przyszły los – powiedziała podczas uroczystości Barbara Kilijańska kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego w Dźwierzutach. – W dowód uznania społecznego
i podziękowania za wszystko, co przez ten długi czas tworzyliście i budowaliście jako małżeństwo i rodziny, Urząd Gminy
w Dźwierzutach wystąpił do Prezydenta RP o odznaczenie
was medalami za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość była okazją do wspólnego spotkania się złotych par oraz
ich najbliższych.
Ewa Dolińska-Baczewska

Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach
10 par z terenu gminy Dźwierzuty świętowało złote gody
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nasza GMINA DZWIERZUTY

Rumy. Wiejskie dożynki zgromadziły mieszkańców

Po raz dwudziesty świętowali dożynki
„Przybył do wsi Rumy przed wieloma laty, skromny klecha Leszek w pomysły bogaty. Stanął na
ambonie i zamiast kazania zagonił nas wszystkich
wspólnie do działania”. Ten fragment wierszowanej historii dożynek w Rumach opisuje początki
inicjatywy, która w tym roku obchodziła okrągłą
rocznicę. Napisana pod kierunkiem Sołtys Kamili Świderskiej wierszowana opowieść była jedną
z atrakcji święta plonów w Rumach.
Wieś Rumy jest wsią typowo rolniczą, gdzie okres
żniw angażuje całą społeczność i ich zakończenie
jest zwieńczeniem trudów całorocznej pracy. Jak
podkreślają organizatorzy, każda uroczystość dożynkowa wymagała od nich wielu starań i przygotowania. I co roku zawsze byli chętni, aby pomóc
i włączyć się do wspólnej pracy, a później zabawy.
W tym roku również było wyjątkowo, zjawiło się
wielu gości, dawnych mieszkańców wsi oraz liczne
grono przyjaciół z różnych stron naszego regionu.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła msza dziękczynna celebrowana przez księdza proboszcza
Pawła Ostrowskiego, który pogratulował mieszkańcom poziomu organizacyjnego dożynek
i innych uroczystości inicjowanych przez nich.
Okolicznościową oprawę muzyczną mszy zapewnił zespół RUMIANKI pod kierunkiem Danuty
Kuchcińskiej.
Następnie sołtys Kamila Świderska powitała zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych. Pani
sołtys wyraziła dumę, że może pełnić swoją funkcję wśród „mieszkańców, o których każda wioska
marzy”.
Głos również zabrali również wójt Marianna Szydlik, sekretarz urzędu gminy Mariusz Woźniak,
oraz goście: członek Zarządu Województwa Sylwia
Jaskulska, Prezes Zarządu Gminnego OSP Jolanta
Łomiak. Kolejnym punktem programu była wspól-

nie napisana pod kierunkiem sołtysowej wierszowana historia wiejskiego święta plonów przedstawiona przez młodszych i starszych mieszkańców
wsi. W zabawnych scenkach przedstawiono początki dożynek. Na zakończenie przedstawienia
występujący zaśpiewali autorska piosenkę sołtysowej „Rumy dniem i nocą z dożynkową mocą”.
Publiczność nagrodziła „artystów” gromkimi brawami.
Nie brakowało również innych atrakcji scenicznych jak: zumba zatańczona przez kilkadziesiąt
osób pod kierunkiem trenerki Lidii Wanowicz,
czy tez magiczny pokaz tańca z ogniem w wykonaniu Pracowni TRANSFUZJA. Nieodłącznym elementem dobrej zabawy były konkursy dla dzieci

i dorosłych poprowadzone przez Janusza Ałaja
i Tomasza Witczaka.
Wiele emocji wzbudził pokaz jazdy jeeapami po
błotnistej łące za świetlicą wiejską w wykonaniu
zaprzyjaźnionych motocrosowców pod egida
sołtysa z sąsiedniego Rasząga. Oprawę muzyczna części oficjalno- artystycznej zapewnił Gminny Ośrodek Kultury, a w części biesiadnej zespół
VERMONT. I tak przy suto zaopatrzonym bufecie
specjałami kuchni miejscowych gospodyń bawiono się do „porannego udoju krów”. Zapraszamy za
rok!
Danuta Kuchcińska

Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach
Mieszkańcy Rum po raz 20. świętowali swoje dożynki

Targowo. Dożynki parafialne z historią w tle

Chrzest Mieszka. Zmierzch i świt
W Targowie odbyły się po raz trzeci parafialne dożynki. W ich przebieg włączyła się Nieformalna
Grupa Teatralna Domalesia. Aktorzy-amatorzy starali się pokazać początki chrześcijańskiej
państwowości naszego narodu.
Dożynki, w których organizacje zaangażowane
były sołectwa znajdujące się na terenie parafii św.
Jana Chrzciciela odbyły się już po raz trzeci. Rozpoczęły się, 14 sierpnia o godz. 12. mszą i tradycyjnym przyniesieniem do ołtarza wieńców i koszów
z rolnymi płodami. Po liturgii uczestnicy przenieśli
się na plac przy kościele, aby wysłuchać występów
„JaśWerka”, „Misz Masz” i obejrzeć poświęcone
„1050 rocznicy chrztu Polski” przedstawienie przygotowane przez NGT Domalesia. Aktorzy -amatorzy, korzystając z nielicznych źródeł usiłowali
odtworzyć wydarzenia towarzyszące przyjęciu
chrztu przez księcia Mieszka. Widzowie mogli więc
zobaczyć przybycie Dobrawy, chrzest udzielony
przez biskupa Jordana oraz reakcje Słowian na
przyjęcie przez ich księcia nowej wiary. W przedstawienie zaangażowanych było około 40 osób,
w większości mieszkańców gminy Dźwierzuty.
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Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach
Wójt Marianna Szydlik gratuluje Wiesławowi Domalewskiemu, liderowi NGT Domalesia występu
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Seniorzy pożegnali lato
Działające przy dźwierzuckim GOK Koło Emerytów
i Rencistów pożegnało wakacje. Były wspólne śpiewy,
rozmowy i wspomnienia, konkursy i pyszny poczęstunek.
Seniorzy kolejny raz udowodnili, że jesienią życia można
się pięknie cieszyć.
Pożegnanie wakacji dźwierzuccy seniorzy
zaplanowali na wtorek, 30 sierpnia. Impreza
odbyła się w sali widowiskowej GOK. Seniorki
przygotowały ziemniaczaną babkę i pyszne
ciasta. Sponsorzy ufundowali kiełbaski, pyszną
zupę oraz nagrody do konkursów. Nie pozostało nic innego, jak dobrze się bawić.
Spotkanie rozpoczęły występy dzieci. Po nich
na scenie pojawiły się „Wrzosy”. Panie, jak zwy-

kle eleganckie i pełne radości porwały do śpiewu wszystkich zebranych na sali. Po ich występie każdy mógł spróbować sił w konkursach.
Było i nawlekanie korali z jarzębiny, i poznawanie smaków przypraw i ziół, a także gaszenie
świecy za pomocą strumienia ze strzykawki.
Każdy z uczestników otrzymał atrakcyjny upominek.
Radosław Dąbrowski

Święto ziemniaka
w Kałęczynie
W sobotę, 24 września,
grono pedagogiczne, rada
rodziców i uczniowie Szkoły
Podstawowej w Kałęczynie
zorganizowali Święto Ziemniaka. Było radośnie, twórczo i smakowicie. Mamy
i nauczycielki przygotowały
smakołyki. Dzieci przyniosły ziemniaki giganty oraz
jesienne skarby, którymi
je ozdabiały. Nie zabrakło
konkursów
sportowych
i wspólnego biesiadowania.

Piknik ekologiczny
w Jeleniowie
W sobotę, 13 sierpnia, sołectwo Jeleniowo zaprosiło mieszkańców i gości na piknik ekologiczny. Wspólne spotkanie mieszkańców i gości otworzyła polowa msza św. Następnie na scenie
zaprezentowały się dziecięce talenty wokalne z sołectwa Miętkie i Jeleniowo oraz dzieci ze świetlicy wiejskiej w Jeleniowie.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy prowadzone
przez sołtysa, kocykówka, rzucanie węża i przeciąganie liny.
Wiele emocji wzbudził pokaz ścinki drzewa przez drwali, który
od lat jest sztandarową konkurencją jeleniowskiego pikniku.
Mieszkańcy i turyści zajadali się specjałami miejscowej kuchni.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się zupa kurkowoserową i jagodzianki. Najmłodsi cieszyli się z kącika z niespodziankami. Wieczorem Janusz Ałaj zainicjował wspólną zabawę
przy muzyce mechanicznej.
Danuta Kuchcińska

Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach

Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach
Jedną z konkurencji przygotowanych dla uczestników
spotkania było nawlekanie korali z jarzębiny

Wycieczki, warszataty i dobra zabawa
Ponad trzydzieścioro dzieci z terenu gminy Dźwierzuty
korzystało przez cały lipiec z przygotowanych
przez GOK w Dźwierzutach półkolonii. Jeździli na
wycieczki, poznawali tajniki różnych zawodów, uczyli
się śpiewać i współpracować w grupie. Zadowoleni
rodzice już dopytują, czy w przyszłym roku ich dzieci
również mogą liczyć na tę formę zorganizowanego
wypoczynku.
– Pomysł zorganizowania miesięcznych
półkolonii wziął się z rozmów z mieszkańcami – wyjaśnia Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK. – W czasie spotkań z nimi wiele
razy powracało to, że na terenie gminy nie
ma, poza szkołą w Kałęczynie, organizowanej tej formy wypoczynku dla dzieci. Pomyśleliśmy, że warto spróbować. Liczyliśmy na
grupę około dwudziestu uczestników. Okazało się, że mamy ich ponad trzydziestu.
Jak podkreśla dyrektor, część osób odradzała jej zorganizowanie półkolonii, gdyż
w poprzednich latach problemem w prowadzeniu tej formy wypoczynku miał okazywać się dowóz dzieci na zajęcia. Okazało
się, że warto było zaryzykować, a inicjatywa
cieszyła się ogromna popularnością właśnie wśród dzieci z poza samych Dźwierzut.
– Mieliśmy uczestników z Rum, Łupowa,
Targowskiej Woli, Olszewki, Targowa, Szczepankowa i oczywiście samych Dźwierzut.
Na półkolonie przychodziły również dzieci
spędzające czas u rodzin na terenie gminy, na co dzień mieszkające w Warszawie,
Tczewie i Elblągu. Dzieciaki bardzo chętnie
przychodziły. Rodzice byli bardzo zadowoleni, bo ich pociechy były pod opieką i w
kreatywny sposób spędzały wolny czas. Jak
mówili, to często jedyna alternatywa dla
telewizora i komputera – wyjaśnia dyrektor.
W czasie półkolonii, dzieci w wieku od 6
do 13 lat brały udział w zajęciach świetlicowych, nauce śpiewu, zajęciach na
Orliku i warsztatach. Dzięki pomocy ze
strony urzędu gminy trzy razy pojechały
na wycieczki autokarowe. – Półkolonie nie
były ujęte w budżecie GOK, więc o pomoc
zwróciliśmy się do pani wójt – wyjaśnia
Ewa Dolińska-Baczewska. – Władze gminy
bardzo życzliwie podeszły do naszej akcji

i mogliśmy pojechać z dziećmi do Kętrzyna,
Olsztynka oraz Marcinkowa. Z każdej z tych
wycieczek wróciły z nową porcja wiedzy
i dobrych wspomnień. Dzieci uczestniczyły
również w warsztatach garncarskich prowadzonych przez Alicje Zęgotę i tańca hip-hop, które prowadziła Ewa Gnoza.
W sobotę, 30 lipca, odbyło się uroczyste
podsumowanie półkolonii, na które dzieci
przyszły razem z rodzicami. Dzieciaki zaprezentowały przed rodzicami piosenki,
których nauczyły się w czasie zajęć oraz
ulepione w czasie zajęć garncarskich przedmioty. Każde z dzieci otrzymało upominki
i pamiątkowe zdjęcia. Przygotowane przez
rodziców słodkości znikały ze stołów w czasie przerw między konkursami i tańcami.
I choć było to zakończenie, nikt nie był
smutny, bo wszyscy uczestnicy półkolonii
zapowiedzieli, że od września będą pojawiać się na prowadzonych w ciągu roku
szkolnego przez GOK zajęciach.
Radosław Dąbrowski

Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach
Z wakacyjnego wypoczynku w GOK
skorzystało ponad trzydzieścioro dzieci
z gminy Dźwierzuty
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Dźwierzuty. I Jarmark Smaku za nami

Łupowo. Piknik z kabaretem w tle

– Impreza była naprawdę fantastyczna – mówi szefowa KGW w Targowie Jadwiga Pękała.
– Świetna zabawa, bardzo dobra atmosfera no i dodatkowo zwycięstwo naszej potrawy.
Czego chcieć więcej – śmieje się pani Jadzia. – Mam nadzieję, że za rok Jarmark zgromadzi
więcej kół i osób zainteresowanych.
Do I Jarmarku Smaku, który odbył się w niedzielę, 25 września w Dźwierzutach stanęły 4
Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Dźwierzuty. Przygotowały przepyszne potrawy
pod hasłem: Dary ziemi i lasu. Zwyciężyło KGW Targowo, których zupa krem z ziemniaków
z grzybami podbiła podniebienia jurorów. Drugie miejsce przypadło paniom z KGW Mietkie za dziką kaczkę z kurkami. Trzecie miejsce zajęły panie z KGW Linowo za zestaw smakołyków z grzybami. Wyróżnienie zdobyły gospodynie z KGW Popowa Wola, za zupę jesienną.
Wszystkie koła otrzymały zestawy nagród i upominków. – Impreza była naprawdę fantastyczna – mówi szefowa KGW w Targowie Jadwiga Pękała. – Świetna zabawa, bardzo dobra
atmosfera no i dodatkowo zwycięstwo naszej potrawy. Czego chcieć więcej – śmieje się pani
Jadzia. – Mam nadzieję, że za rok Jarmark zgromadzi więcej kół i osób zainteresowanych.
Panie z Targowa i Miętkich dodatkowo wystąpiły z krótkimi programami artystycznymi.
Goście mogli posłuchać również zespołów „Wrzosy” i „Dzieci ze Świetlicy”. Ukraińskimi
piosenkami do tańca poderwał wszystkich Sławomir Gutysz, a w czasie części biesiadnej
przygrywał na akordeonie Janusz Ałaj.
– Dziękujemy gospodyniom za zaangażowanie i oryginalne potrawy, które sprawiły, że
I Jarmark Smaku był przepyszny - mówi Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK. – Mamy
nadzieję, że Jarmark na stałe wpisze się w kalendarz naszych gminnych imprez, jako dobra
i pełna smaku inauguracja jesieni.
Kolejne spotkanie
z gospodyniami
z KGW planujemy
z okazji Kiermaszu
Bożonarodzeniowego zaplanowanego na 17 grudnia.
Już
dziś
serdecznie zapraszamy. Sponsorami I Jarmarku
Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach
Smaku byli: MłyW I Jarmarku Smaku wzięły udział cztery KGW
nomag - Grodzz terenu gminy Dźwierzuty
ki Młyn Reszel,
Arkadiusz Nosek
- przewodniczący Rady Gminy Dźwierzuty, Jerzy Kilijański - prezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Dźwierzutach, Mirosław Hintz - Minimarkecik w Dźwierzutach, Ewa
Sawicka - Sklep Mazurek Express w Dźwierzutach oraz Gminny Ośrodek Kultury
w Dźwierzutach.

Wakacyjny piknik w sołectwie Łupowo odbył się 6 sierpnia
w deszczowo-błotnych „dekoracjach”, ale nie przeszkodziło to
mieszkańcom oraz gościom we wspólnym spotkaniu. Sołtys wsi
Katarzyna Szynkiewicz powitała zebranych oraz podziękowała
za pomoc w organizacji imprezy radzie sołeckiej oraz mieszkańcom. Smakowicie zaopatrzony wiejski bufet przygotowany
przez miejscowe panie przyciągał domowymi specjałami, a strażacy z OSP Dźwierzuty częstowali wszystkich grochówką. Na
scenie zaprezentowała się grupa kabaretowa z Koła Gospodyń
Wiejskich z Targowa, bawiąc publiczność dowcipnymi monologami i piosenkami. Pracownicy GOK zapewnili oprawę muzyczną - Janusz Ałaj oraz zabawy plastyczne z dziećmi - Beata Lipska.
W miłej, rodzinnej atmosferze biesiadnicy bawili się do świtu
przy muzyce lokalnego DJ-a.

Zupa krem z ziemniaków
zapewniła zwycięstwo

Radosław Dąbrowski

Nasze zespoły na Festiwalu
Kultur Pogranicza
Profesjonalne jury oceniało występy 11 zespołów z pogranicza kultur: Mazur i Kurpi, które
20 sierpnia przyjechały do Rozóg. Zespół Wrzosy otrzymał ex aequo III miejsce, a JaśWerka
wyróżnienie. Dźwierzuckie zespoły podobały się zgromadzonej publiczności. Jak podkreśla
Bogusława
Siedlecka, kierownik
Wrzosów, atmosfera
przeglądu była bardzo dobra, a jedynym minusem był
brak szerokiej publiczności. – Jednak
rozumiemy to, bo
trwały żniwa, każdy
rolnik wykorzystywał
nadarzającą
się okazję do prac
w polu.
Fot. Archiwum GOK

Bawili się doskonale
mimo deszczu

Fot. Archiwum GOK

Miętkie. Festyn w radosnej oprawie

Ekologiczny song
porwał publiczność
Wspólne spotkanie mieszkańców i gości w sobotę 16 lipca,
otworzyła polowa msza św., którą w intencji mieszkańców odprawił proboszcz parafii pw. Jana Chrzciciela w Targowie Tomasz
Kowalski. Muzyczną oprawę mszy wykonała Danuta Kuchcińska.
Następnie na scenie zaprezentowały się dziecięce talenty wokalne z sołectwa pod kierunkiem Joanny Wróż. Dziewczęta zaśpiewały znane współczesne przeboje oraz ekologiczny song, co
wzbudziło aplauz zgromadzonej publiczności. Wystąpił również
zespół Wrzosy, który piosenkami biesiadno-ludowymi rozbawił
zwłaszcza starszą część widowni. Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy prowadzone przez Krzysztofa Sawickiego, jak
bieg w workach, przeciąganie liny oraz pokaz umiejętności strażackich przez OSP Rumy. Wiele emocji wzbudziła licytacja „tortu
sołtysa” dowcipnie przeprowadzona przez Janusza Ałaja, który
został zakupiony dla miejscowych dzieci wspólnie przez wójt,
księdza proboszcza i innych sponsorów. Wieczorem rozpoczęła
się gorąca zabawa.
Danuta Kuchcińska

Fot. Dzieci pod kierunkiem Joanny Wróż zaśpiewały
współczesne przeboje oraz ekologiczny song
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Fot. Julia Dolińska

Słowianie i Prusowie ujawnili swoje tajemnice
Z uśmiechem, w przyjaznych zamiarach i przygotowani na przyjęcie gości stawili się w sobotę,
25 czerwca, w Dźwierzutach Słowianie i Prusowie. A dokładnie rzecz ujmując – mieszkańcy
gminy Dźwierzuty, którzy w ten niecodzienny sposób postanowili uczcić Noc Kupały. W ramach
I Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Pruskiej bawiło się wspólnie kilkaset osób.
Festiwal rozpoczął się o godzinie 10. I Biegiem o Złotą Babę Dźwierzucką. O biegu piszemy na stronie 15.
Popołudnie to czas warsztatów, konkursów i przedstawień. Najpierw w szranki stanęli lokalni kucharze,
którzy rywalizowali w konkursie na najsmaczniejszą
potrawę według starych przepisów. Jury miało możliwość spróbować zupy chlebowej, polewki z lebiody,
czy zagubów. Wojowie musieli wykazać się sprytem
i siłą, a panie wdziękiem i zwinnością.
Goście festiwalu mieli możliwość wzięcia udziału
w bezpłatnych warsztatach: garncarskich, kuśnierskich,
czerpania papieru, robienia laleczek z gałganków, wycinania i robienia kwiatów z bibuły. Swoje stoiska wystawili również leśnicy i twórcy rękodzieła.
Dzień zakończyły dwa przedstawienia. O życiu i historii
Prusów opowiedziała Nieformalna Grupa Teatralna Domalesia z Orzyn. Słowiański związek z żywiołami pokazały połączone siły Sceny Tańca Współczesnego i Teatru
Ognia z Mrągowa, grupa INANIS z Dźwierzut i Trzycórki
z Gdańska. – To był piękny dzień – mówi Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK i pomysłodawca festiwalu.
– Uczestnicy podkreślali, że chcą wrócić za rok. Po festiwalu otrzymaliśmy wiele gratulacji i zapytań o możliwość wzięcia udziału w kolejnej edycji. Chęć przyjechania na festiwal wyraziło Muzeum Archeologiczne
i Małgorzata Kalicińska, a także grupy rekonstrukcyjne,
osoby zajmujące się odtwarzaniem języka pruskiego
i twórcy rękodzieła. Cóż pozostaje? Powiedzieć: do zobaczenia już za rok i serdecznie zapraszamy.
II Festiwal Kultury Słowiańskiej i Pruskiej odbędzie się
8 lipca 2017.
Radosław Dąbrowski

I mamy wreszcie produkt lokalny!
Festiwal Kultury Słowiańskiej i Pruskiej przynosi kolejne,
dobre efekty. Nasza Złota Baba Dźwierzucka stała się
inspiracją cukierniczego wypieku Piekarni GS. Pan
Jerzy Kilijański, prezes GS Dźwierzuty i wielki pasjonat
zdrowego pieczywa we współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury przygotował piernikową Babę Dźwierzucką, z
którą rusza na podbój rynków piekarniczych. Jesteśmy
dumni i trzymamy kciuki, aby Dźwierzucka Baba stała się
wizytówką naszej gminy na całym świecie.
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nasza GMINA DZWIERZUTY

Narodowe Czytanie
w Dyskusyjnym Klubie Książki
3 września w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Dźwierzutach po raz pierwszy odbyło się Narodowe Czytanie „Quo vadis” H. Sienkiewicza.
Uczestniczyło w nim kilkanaście pań skupionych
wokół Dyskusyjnego Klubu Książki. Rok 2016 jest
rokiem sienkiewiczowskim ustanowionym przez
Sejm w 170 rocznicę urodzin oraz 100 rocznicę śmierci. Narodowe Czytanie w dźwierzuckiej
bibliotece trwało około trzech godzin, podczas
których panie z wielkim przejęciem czytały przy-

dzielone im fragmenty książki. – Jest to
specyficzne przeżycie wsłuchania się
w słowa czytane głośno w gronie osób zainteresowanych literaturą oraz wzajemną
wymianą swoich odczuć i poglądów związanych z przeczytanym tekstem i historią
w nim zawartą – mówi Bożena Nadolska,
dyrektor dźwierzuckiej biblioteki. Uczestniczki zdeklarowały chęć udziału w kolejnej edycji czytania w przyszłym roku.

Fot. Archiwum GBP w Dźwierzutach

Dźwierzuty. I Bieg o Złotą Babę Dźwierzucką

Żar z nieba nie zatrzymał ich w biegu do mety

Fot. Julia Dolińska

Festiwal Kultury Słowiańskiej i Pruskiej, który odbywał się w Dźwierzutach 25 czerwca,
rozpoczął się o godzinie 10. biegiem o Złotą Babę Dźwierzucką. Organizatorami biegu były
Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach, Urząd Gminy i OSP Dźwierzuty. Na starcie, pomimo
upału stawiło się 79 biegaczy z całej Polski.
Biegli mieszkańcy Olsztyna, Kętrzyna, Szczytna,
Węgorzowa, ale również Warszawy i BoguszowaGorców. Po ręcznie rzeźbioną i specjalnie przygotowaną na bieg figurę Baby Pruskiej sięgnęli Paweł Trzciński z Rozóg w kategorii open mężczyzn
i Agnieszka Królak z Węgorzowa w kategorii open
kobiet.

stwem biegaczy czuwały jednostki OSP z Dźwierzut, Targowa i Miętkich oraz policja. Na trasie strażacy ustawili kurtynę wodną, w której biegacze
mogli się ochłodzić.
Po biegu na wszystkich czekał pyszny, przygotowany przez panią Teresę Gołyś poczęstunek oraz
loteria fantowa.

Trudna, ale urokliwa trasa
Zawodnicy chwalili urokliwość trasy, która w dużej części biegła po nasypie byłej trasy kolejowej
Szczytno-Dźwierzuty-Biskupiec. Później skręcała w lasy nadleśnictwa Korpele, drogę gminną
i ostatni kilometr wiodła znów po nasypie.
Pomimo ogromnego upału wszystkim udało się
dotrzeć bezpiecznie do mety. Nad bezpieczeń-

W przyszłym roku zapowiadają tłumy
Każdy z biegaczy otrzymał pamiątkowy, ręcznie
wykonany przez naczelnego Prusa naszego powiatu, Kazimierza Abramczyka z Piwnic Wielkich,
medal z podobizną twarzy Baby Pruskiej. Jak podkreślali uczestnicy, bieg był przygotowany pod
każdym względem na szóstkę i z przyjemnością
wrócą za rok. – Mateusz Kownacki, z ekipy SUPERCZAS.PL, która dokonywała pomiaru czasu biegaczy, nie szczędził nam
pochwał – mówi Ewa Dolińska-Baczewska. – Przed
wyjazdem z Dźwierzut
skwitował
żartobliwie,
że w przyszłym roku nie
mamy co liczyć na tak
niewielką
frekwencję,
gdyż biegaczy, po takim
przyjęciu, na pewno przyjedzie kilka razy więcej.
Mamy nadzieję, że jego
słowa się sprawdzą.

Najstarszym biegaczem, który ukończył
I Bieg o Złotą Babę Dźwierzucką był mieszkaniec Rum Mieczysław Wilk

Radosław Dąbrowski

Na najwyższym stopniu w kategorii Open
Kobiet stanęła Agnieszka Królak z Węgorzowa

Na starcie I Biegu o Złotą Babę Dźwierzucka
stanęło 79 biegaczy z całej Polski

W kategorii Open Mężczyzn triumfował
Paweł Trzciński z Rozóg

Najszybszym biegaczem z terenu gminy Dźwierzuty
był reprezentujący OSP Dźwierzuty Marcin Czopek

nasza GMINA DZWIERZUTY
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Sport. VI Nocny Turniej o Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty

Nocne strzelanie na dźwierzuckim Orliku
W czwartek, 7 lipca, na Orliku w Dźwierzutach
odbył się VI Nocny Turniej o Puchar Wójta Gminy
Dźwierzuty. W turnieju wzięło udział 8 drużyn.
Zawodnicy walczyli w dwóch grupach w systemie każdy z każdym. Po meczach grupowych
zmagali się o miejsca w klasyfikacji końcowej
systemem pucharowym. Po zwycięstwo sięgnęła ekipa Żółtej Łodzi Podwodnej, która pokonała w finale Brygadę Kryzys. Na najniższym
stopniu podium znalazła się drużyna Błękitnych.
– Dla każdego zawodnika przygotowany był ciepły
posiłek – mówi Jarosław Szpyrka, gminny animator sportu. – Turniej przebiegał w miłej atmosferze.
Sędzią rozgrywek był Robert Deptuła. Serdecznie
gratuluję wszystkim uczestnikom i zapraszam na
kolejne turnieje.
jsz

Żółta Łódź Podwodna
Brygada Kryzys
Błękitni
Port Lotniczy Olsztyn Mazury
BKS Tęcza
Podwórkowcy
Wiecznie Młodzi
FC Pazdany

Fot. Archiwum UG

Sport. GKS Dźwierzuty walczy w okręgówce

Historyczny awans dźwierzuckich piłkarzy
doceniony przez Wójt Mariannę Szydlik
Lata od 2013 do 2016, to dla Gminnego Klubu Sportowego w Dźwierzutach szereg sukcesów
i rekordów, które złotymi literami zapisały się na kartach historii gminnego sportu. Na
przestrzeni trzech sezonów ligowych, klub prowadzony przez prezesa Jarosława Szpyrkę,
wywalczył mistrzostwo Klasy B, mistrzostwo Klasy A, oraz zaliczył historyczny awans do
rozgrywek Klasy okręgowej. Doceniając historyczny awans naszych piłkarzy, wójt Marianna
Szydlik przekazała drużynie GKS 27 kompletów nowych strojów piłkarskich.
Piłkarze GKS-u rozegrali w tym czasie 70
spotkań ligowych, z których aż 55 zakończyło się zwycięstwem, 6 razy padł
wynik remisowy i tylko w 9. spotkaniach
musieli uznać wyższość drużyny przeciwnej. Warto tu wspomnieć o rekordowej
serii 24. kolejnych zwycięstw ligowych,
co jest ewenementem w skali kraju.
Imponująca skuteczność doskonała defensywa
Równie imponująco wygląda bilans
bramkowy. 239 zdobytych bramek przy
89 straconych daje nam średnią 3,4 strzelonych bramek na jeden mecz. Wynik
ten świadczy o niezwykle ofensywnej
i skutecznej grze naszego zespołu. Nie
dziwi więc tytuł artykułu jednej z gazet „Inauguracja po Dźwierzucku”- napisanym po debiucie GKS-u w rozgrywkach
o mistrzostwo Klasy okręgowej. GKS
Dźwierzuty w swoim pierwszym historycznym spotkaniu na tym szczeblu rozgrywek ,rozgromił rywala z Orzysza aż 7:1.
Kolejnym powodem do dumy jest fakt,
iż kadra GKS-u oparta jest głównie na
zawodnikach , pochodzących z terenu
Gminy Dźwierzuty. Wielu z nich to bardzo
młodzi i dzięki temu perspektywiczni piłkarze, co pozwala ze spokojem spoglądać
w sportową przyszłość naszego klubu.
Historia pisana miłością do piłki
Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy
„Dźwierzuty” został założony w 1999 roku.

Na mapie piłkarskiej pojawił się już w 1995
roku pod nazwą LZS Dźwierzuty. W 1995
roku po wygranych barażach do Klasy
B rozgrywek działalność, decyzją ówczesnego zarządu klubu została zawieszona.
Klub nie przystąpił do dalszych rozgrywek.
W Pucharze Polski na szczeblu wojewódzkim w edycji 1997/1998 w IV rundzie LZS Dźwierzuty jako beniaminek
A Klasy po dogrywce pokonał czołowy
zespół okręgówki Start Nidzica 5:3. W V
rundzie Dźwierzuty napotkały na Viktorię Bartoszyce i przegrały. To był nasz największy sukces sportowy. Równorzędna
gra z drużynami występującymi o dwie
lub trzy klasy rozgrywkowe wyżej.
Swoją działalność GKS wznowił w roku
2009 od najniższej klasy rozgrywkowej, czyli B Klasy. W sezonie 2010/2011
GKS wygrał V grupę i awansował do
A Klasy. Niestety w sezonie 2012/13
GKS zajął ostatnie miejsce w III Grupie A Klasy i po roku wrócił do B Klasy
gdzie został przydzielony do grupy V. W sezonie 2013/14 GKS po wygraniu III grupy
B Klasy po raz kolejny awansował do wyższej klasy rozgrywkowej i został przydzielony do grupy III Warmińsko-Mazurskiej
A-klasy. W swoim drugim sezonie w III grupie A-klasy GKS został mistrzem i wywalczył historyczny awans do ligi okręgowej,
w której wystąpi w sezonie 2016/2017.
Gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów
i trzymamy kciuki za naszych piłkarzy!
gks/rd

Wójt Marianna Szydlik wręczyła w czasie dożynek gminnych
komplety strojów piłkarskich naszym piłkarzom

Archiwum GKS
Radość Piłkarzy GKS po zwycięstwie 3:2
nad Pojezierzem Prostki

