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Szanowni Państwo,
to już czwarty numer naszego biuletynu. Ponieważ kończy się rok, chcemy by znalazły się
w nim podsumowania. Nie tylko z urzędu, ale również sołectw i szkół, żebyście mogli Państwo
zobaczyć, jak wiele dobrego wydarzyło w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Jeśli jesteśmy
już przy temacie szkół, tu dobra informacja – udało się nam tak opracować plany nauczania,
że przy braku zwolnień i zamykania placówek pojawiły się oszczędności. O tym przeczytacie
Państwo na stronie 3.
Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty

Dni Bezpieczeństwa i Profilaktyki w Dźwierzutach

Dzieciaki obdarowane i bardziej bezpieczne
Ponad 160 dzieci z terenu gminy Dźwierzuty wzięło udział w Dniach Bezpieczeństwa
i Profilaktyki w Dźwierzutach. Akcja, w której zorganizowanie włączyli się wolontariusze PZU
przeszła najśmielsze oczekiwania zarówno organizatorów, jak i dzieci biorących w niej udział.
– Bardzo cieszymy się, że mogliśmy spędzić tu weekend i dać trochę radości dzieciom – mówi
Lidia Sarna, wolontariuszka PZU.
Więc
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W sobotę i niedzielę, 19 i 20 listopada, w sali gimnastycznej gimnazjum w Dźwierzutach spotkali
się wolontariusze PZU, policjanci i dzieci z dźwierzuckich szkół. Były konkursy, zabawy, zawody
sportowe i pogadanki. Wszystkie dzieci otrzymały
kamizelki odblaskowe oraz mnóstwo prezentów.
Kamizelka to nie wszystko
Akcja miała za zadanie promocję bezpieczeństwa
wśród uczniów szkół podstawowych. Dzieciaki
wzięły również udział w quizie o higienie jamy
ustnej, po którym otrzymały szczoteczki i pasty
do zębów. – Wiemy, jak ważne jest ciągłe przypominanie dzieciom o podstawowych zasadach
bezpiecznego bycia w świecie – wyjaśnia Lidia
Sarna. – Bycie bezpiecznym, to nie tylko zakładanie kamizelki odblaskowej, kiedy idzie się po
zmroku blisko drogi. Bezpieczeństwo to również
ostrożność wobec obcych, unikanie zagrożeń i sytuacji, w których dziecku może stać się krzywda.
Dlatego zaprosiliśmy do współpracy policjantów
z KPP w Szczytnie. To oni, w czasie pogadanki, pokazywali jak zachować się w różnych sytuacjach.
Razem można naprawdę dużo
Dwa dni prawdziwego święta bezpieczeństwa
mogły się odbyć również dzięki otwartości dyrektora dźwierzuckiego gimnazjum, który użyczył
salę gimnastyczną. – Przy tego typu akcjach należy zawsze pomagać. My tylko użyczyliśmy salę –
mówi skromnie Zdzisław Manelski. Jednak to dzięki jego gościnności wolontariusze i organizatorzy
mogli liczyć na pełne wsparcie i pomoc obsługi
szkoły. – Byłam obecna w czasie całej akcji – mówi
wójt Marianna Szydlik. – I jestem pod ogromnym
wrażeniem profesjonalizmu i ogromnego zaangażowania osób, które zorganizowały Dni Bezpieczeństwa i Profilaktyki. Dzieci naprawdę doskonale bawiły się jednocześnie się ucząc. Uczestnicy
dostali też naprawdę mnóstwo prezentów. Nie
spodziewaliśmy się aż takiej szczodrości ze strony
wolontariuszy PZU. Mam nadzieję, że dzięki temu
wydarzeniu nasze dzieci będą bardziej świadome
i bezpieczne. A akcja uświadomiła nam po raz kolejny, że działając razem, łącząc siły gminy, szkół,
GOK-u i ludzi dobrej woli, możemy robić naprawdę niezwykłe rzeczy.
Organizatorami Dni Bezpieczeństwa i Profilaktyki w Gminie Dźwierzuty byli wolontariusze PZU,
Gminny Ośrodek Kultury i Gmina Dźwierzuty.

Fot. Archiwum GOK
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Dźwierzuty. Mądre oszczędności w gminnej oświacie

Nie zwalniają. Nie zamykają. A oszczędzają
Szkoły są jak przedsiębiorstwa. To ogromne uproszczenie, ale konieczne do zrozumienia
mechanizmu funkcjonowania każdej placówki we współczesnym świecie. Zarabiają – poprzez
subwencje na każdego ucznia. Ponoszą również koszty – płacą kadrze oraz muszą utrzymać
budynki. Kiedy koszty przekraczają przychody samorządy muszą do szkół dokładać. – To dość
częsta sytuacja, ale chodzi o to, aby dokładać w takich sytuacjach jak najmniej – mówi Marek
Turowski.
nież, wspólnie z dyrekcjami szkół, wypracować
Porównanie szkoły do firmy jest dużym uproszczenową siatkę godzin. Tu, według arkuszy jest ich
niem ze względu na to, że każda szkoła to w dużej
mniej w porównaniu do stycznia 2016 o 148 gomierze środowisko, które kształtuje młodego człodzin. To więcej, niż liczba godzin w szkole w Ruwieka i wpływa na lokalną społeczność. Pełni więc
mach. – Udało się więc znaleźć rozwiązanie, któmisję, którą trudno wycenić i oszacować. Z drugiej
strony, funkcjonowanie w określonych ramach re zmniejszyło koszty funkcjonowania gminnej
oświaty bez np. zamybudżetu sprawia, że
szkół, którym straspojrzenie na szkołę jako
– Udało się więc znaleźć kania
szyli przeciwnicy zmian
instytucje mającą zabiegać o samoutrzymanie, rozwiązanie, które zmniejszyło – mówi Marek Turowski.
spadku ilości
bądź nawet generowanie
koszty funkcjonowania gminnej Mimo
uczniów z 715 do 675
zysku – przeznaczanego
na funkcjonowanie pla- oświaty bez np. zamykania szkół, udało się jednak zachośrednią liczbę w odcówki – ma duży sens.
którym straszyli przeciwnicy wać
działach. Wynosi ona
We współczesnej polskiej
ponad 17 osób na każszkole dyrektor musi być zmian – mówi Marek Turowski
dy oddział. Zmianie nie
więc nie tylko wychouległa praktycznie ilość
wawcą i autorytetem,
ale również menagerem i wielu z nich znakomicie osób zatrudnionych w administracji i obsłudze
z tym zadaniem sobie radzi. W naszej gminie jedna szkół. W porównaniu do stycznia 2016 jest o jedyze szkół – SP Kałęczyn od kilku lat jest prowadzona nie 1,75 etatu mniej. – Nie było jednak żadnych
przez Stowarzyszenie Konik na Biegunach. Pla- zwolnień. To zestawienie ujmuje
cówka funkcjonuje na innych zasadach i poniższe
bowiem również
dane jej nie dotyczą.
osoby np. z prac
Scalenie etatów
Wprowadzona w tym roku reorganizacja planów interwencyjnych
nauczania sprawiła, że w szkołach naszej gminy – uspokaja pan
Turowski.
zmieniło się na plus wiele wskaźników. To z kolei
skutkuje pojawieniem się ogromnej oszczędności
w dopłatach, które gmina ponosiła do tej pory na
szkolnictwo. – Przede wszystkim udało się zmniejszyć ilość etatów – wyjaśnia Marek Turowski.
– Odbyło się to z jednej strony przez to, że część
nauczycieli odeszła na emerytury, a z drugiej poprzez scalenie pewnych częściowych do tej pory
etatów. Praktycznie udało się wyeliminować etaty
w formie 3/18, czy 6/18. I tak, w porównaniu ze
stanem ze stycznia 2016 roku w tym momencie
mamy 64,29 etatu, gdy 12 miesięcy temu było ich
80,77.
To sprawiło z kolei, że większość nauczycieli w naszej gminie ma zapewnione ustawowo 22 godziny
pracy w szkole. – Jeśli tych godzin jest mniej, gmina ma obowiązek dopłacić do pensji. Tak stanowią
przepisy – wyjaśnia pan Marek.
Rozwiązanie bez zwolnień
Racjonalne scalenie etatów, to nie jedyny dobry
owoc gminnej reformy edukacji. Udało się rów-

Utrzymać kurs
Aby
mówić
o sukcesie nie
należy jedynie
cieszyć się tym,
co dziś. – Jeśli
gmina chce, by
oświata nie generowała w przyszłości większych
kosztów,
musi
dołożyć wszelkich starań, aby
taką dyscyplinę
w planowaniu
zachować w kolejnych latach –
wyjaśnia urzędnik.
– To, co udało się

Fot. Radosław Dąbrowski
– To, co udało się wypracować nie jest osiągnięciem stałym i na zawsze.
Każdego roku trzeba zachować dyscyplinę - mówi Marek Turowski

nasza GMINA DZWIERZUTY
Wydawca:
Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach
ul. Pasymska 2
12-120 Dźwierzuty
tel. 89-621-12-80

zrobić nie jest bowiem osiągnięciem stałym i na
zawsze. Każdego roku, przy planowaniu arkuszy
organizacyjnych należy po prostu pamiętać o jak
najbardziej racjonalnym zarządzaniu przychodami i kosztami, i szukać gdzie możemy coś połączyć, scalić.
Kwotę oszczędności poznamy w marcu, kiedy
wpłyną tzw. metryczki, czyli zestawienia uczniów.
Szacunkowo powinna to być kwota kilkuset tysięcy złotych.
Z pracy zespołu, który doprowadził do znalezienia
dużych oszczędności cieszy się wójt Marianna Szydlik. – To bardzo ważne nie tylko z punktu widzenia budżetu gminy – mówi wójt. – Udało się znaleźć oszczędności, ale nie kosztem zwolnień, czy
likwidacji. Gratuluję panu Markowi, ale również
współpracującym z nim dyrektorom naszych szkół
i mam nadzieję, że uda się nam wspólne zachować
obecny kurs.
Radosław Dąbrowski

Redaktor naczelny:
Ewa Dolińska-Baczewska
On-line:
e-mail: naszagmina@op.pl
www.gokdzwierzuty.pl

Facebook:
Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach
Druk:
Zakład Poligraficzno U-H J. Skrajnowski, 11-300
Biskupiec, ul. Krótka 1
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń
i nie zwraca materiałów nie zamówionych
oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania.
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INWESTYCJE GMINY
W 2016 ROKU – CO UDAŁO
– Kończący się rok był udany pod względem inwestycyjnym. Z jednej strony, jako samorząd
spłacamy zadłużenie, z drugiej staramy się racjonalnie inwestować – mówi wójt Marianna
Szydlik. – Oczywiście potrzeby są ogromne, ale budżet samorządu ma swoje ograniczenia.
Pozyskujemy zewnętrzne środki na realizację naszych gminnych przedsięwzięć. W związku
z tym, że finanse gminne są jawne, chcieliśmy przedstawić mieszkańcom: co, za ile i przez kogo
zostało w 2016 roku zrobione.
Inwestycje gminne to ciągłe poszukiwanie kompromisu pomiędzy potrzebami i oczekiwaniami
mieszkańców, a możliwościami finansowymi samorządu, które nie zawsze pozwalają na realizację wszystkich pomysłów. Rok 2016 był również
specyficzny ze względu na fundusze unijne, które
w wielu obszarach nie były dostępne z powodu
braku decyzji na szczeblu instytucji wdrażających
– tak chociażby działo się w przypadku środków
przyznawanych w ramach LEADER, do których nabór wniosków ruszył dopiero w listopadzie tego
roku.
Pomimo dość szczupłego budżetu i braku niektórych kanałów finansowania zewnętrznego udało
się nam całkiem dużo zrobić.
1. Inwestycja: Dokończenie budowy parku z amfiteatrem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Dźwierzuty
Wykonawca: Zakład Usług Wodno – Melioracyjnych Sp. Jawna W. Olszewski, D. Zagożdżon, Nowe
Gizewo 9, 12-120 Szczytno
Koszt inwestycji: 493 484,70 zł

Amfiteatr w parku w Dźwierzutach

2. Inwestycja: Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej NR 195058N Kałęczyn – Zalesie
Projektant: Janusz Skrobiński
Koszt projektu: 10 000,00 zł
Koszt wykonania inwestycji: 483 413,44 zł (wg
kosztorysu inwestorskiego).
Wysokość dofinansowania: 314 977,00 zł.
(PROW)
Jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy
3. Inwestycja: Projekt przebudowy drogi gminnej nr
195054N na odcinku od dr. wojewódzkiej nr 600 do
miejscowości Grądy
Projektant: Janusz Skrobiński
Koszt projektu: 11 000,00 zł
Koszt mapy do celów projektowych: 1300,00 zł
Koszt wykonania inwestycji: 270 657,32 zł (wg
kosztorysu inwestorskiego)
Droga w Targowskiej Wólce
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DŹWIERZUTY
SIĘ NAM ZROBIĆ
4. Inwestycja: Przystąpienie do wykonanie inwentaryzacji oraz projektu koncepcyjnego zadania
inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji
projektowej rozbudowy i przebudowy budynku GOK
z siedzibą Gminnej Biblioteki oraz Centrum Integracji
Społecznej w Dźwierzutach”
Projektant: Pracownia Architektoniczna arch. Dorota Filipecka, ul. Rumiankowa 1/6, 11-041 Olsztyn
Koszt projektu wielobranżowego wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych: 58 794,00 zł

10. Inwestycja: Przebudowa drogi powiatowej nr
1649N w miejscowości Targowska Wólka dł. 0,840km
– inwestycja współfinansowana ze Starostwem
Powiatowym w Szczytnie
Wykonawca: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa
inż. i Ogólnego, ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Koszt całkowity inwestycji: 374 523,59 zł
Nakład finansowy Gminy Dźwierzuty: 93 631,29
zł

5. Inwestycja: Projekt przebudowy SUW Orzyny
i koncepcja przebudowy SUW Targowo
Projektant: Zakład Projektowania Wodociągów
i Kanalizacji, ul. Markiewicza 2, 10-774 Olsztyn
Koszt projektu: 61 500,00 zł
Koszt wykonania inwestycji: 777 000,00 zł (wg
kosztorysu inwestorskiego)
Jesteśmy na etapie uzyskiwania dofinansowania
z WFOŚ

11. Inwestycja: Projekt oświetlenia osiedla domów
jednorodzinnych w Orzynach – w trakcie uzyskiwania decyzji administracyjnych
Projektant: Firma Elektrobud Jacek Dziatkowiak,
Szczycionek 23, 12-120 Szczytno
Koszt dokumentacji: 9000,00 zł
Koszt mapy: 2460,00 zł
Koszy inwestycji: 74 978,99 zł (wg kosztorysu inwestorskiego)

6. Inwestycja: Doposażenie placów zabaw w kolejne elementy zabawek, doposażenie boisk w ławki,
kosze na śmieci i tablice regulaminowe
Koszt: 39 774, 73 zł
Wykonawca: Novum Grom

12. Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej nr
195054N na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 600
do miejscowości Grądy
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Mostowo –
Drogowych OSTRADA Sp. z o.o. ul. Lokalna 2, 07410 Ostrołęka
Koszt inwestycji: 167 553,58 zł
Wysokość dofinansowania: 80 000,00 zł (Urząd
Marszałkowski)

7. Inwestycja: Termomodernizacja świetlic:
Stankowo – remont podłogi (wymiana warstw)
- 17 500,00zł
Olszewki – remont dachu – 19 857,54zł
Wykonawca: J. Suchecki „Monter”, Grodziska

Droga do Grądów
8. Rozpoczęcie inwestycji: Wymiana opraw
ulicznych rtęciowych 125W – na oprawy typu OU –
OG LED 40W wraz z wymianą okablowania, złącza
bezpiecznikowego typu BZO-04, wkładki topikowej
6A – w ilości 12szt. w miejscowości Dźwierzuty, ul
Pasymska do ul. Grunwaldzkiej
Wykonawca: Zelbo Szczytno, ul. Polna 14, 12-100
Szczytno
Koszt inwestycji: 11 512,80 zł

Zmarł Sołtys i Radny

Dariusz Jabłonowski
Każda śmierć jest nie w porę.
Każda zaskakuje. Kiedy
jednak ktoś odchodzi nagle,
pozostaje w nas zawsze
poczucie większej straty.
Właśnie tak nagle, 15 października 2016 roku
odszedł ś.p. Dariusz Jabłonowski – sołtys i radny
z Targowa. Jaki był? Jak pamiętają go najbliżsi?
– Był naprawdę kochanym ojcem, mężem, dziadkiem i pradziadkiem – wspomina syn, Krzysztof
Jabłonowski. – Był wielkim człowiekiem z jeszcze
większym sercem i poczuciem humoru.
W ostatnich latach łączył obowiązki rolnika
z pracą społecznikowską. Był sołtysem Targowa
i radnym Rady Gminy Dźwierzuty. – Pana Darka
wspominam bardzo dobrze – mówi wójt Marianna Szydlik. – Pomimo tego, że był radnym opozycji, to zawsze stawiał na dialog. Razem szukaliśmy jak najlepszych rozwiązań dla mieszkańców,
dla których pracował. Jego śmierć to duża strata
dla nas wszystkich.
Dariusz Jabłonowski urodził się 29 marca 1947r.
w miejscowości Targowo nr 15 w swoim domu
rodzinnym. Jako młody chłopak został strażakiem ochotnikiem. Uwielbiał las i czas spędzony
z naturą. Był myśliwym i zapalonym wędkarzem.
Sercem był związany z ziemią i pomimo emerytury był rolnikiem całym sobą.
W imieniu Redakcji biuletynu Nasza Gmina
Dźwierzuty składamy Rodzinie ś.p. Dariusza Jabłonkowskiego najszczersze wyrazy współczucia.

Pięćset plus w gminie Dźwierzuty

500+ w liczbach
w naszej gminie*

9. Inwestycja: Projekt koncepcyjny przebudowy
i rozbudowy budynku OSP Dźwierzuty
Projektant: Via – Arch Piotr Danilewicz, ul. Gronowa 5, 10-824 Olsztyn
Koszt projektu: 14 760,00 zł

Wizualizacja budynku OSP w Dźwierzutach

Fot. Archiwum prywatne

Informacje: Magdalena Załucka-Dąbrowska
Oprac. Ewa Dolińska-Baczewska

W 2016 roku gminne inwestycje wyniosły 1 293 020,95 zł

•

Liczba dzieci uprawnionych do
otrzymania 500+ – 893

•

Liczba złożonych wniosków o ustalenie
prawa do 500+ – 573

•

Liczba wydanych decyzji – 569

•

w tym liczba wydanych decyzji
przyznających prawo do 500+ – 548

•

w tym liczba rodzin z ustalonym prawem
na pierwsze dziecko (wśród członków
rodziny wskazane jest tylko jedno
dziecko) – 134

* dane z listopada 2016 roku
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Dźwierzuty. Jubileusz zespołu śpiewaczego

Wrzosy świętowały 10-lecie istnienia
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– To był piękny, ale i trudny czas – mówiła do zebranych na uroczystości Bogumiła Siedlecka,
z zespołu Wrzosy. – Chwile radości przeplatały się z chwilami smutku. Ale takie jest życie. Nasze,
dzięki Wrzosom, było przez ostatnie lata bardzo ciekawe.
Fot. Archiwum GOK
Wrzosy, to zespół, który wywodzi się z działającego przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Dźwierzutach Związku Emerytów i Rencistów. Zadebiutowali w 2006 roku na gminnym przeglądzie kolęd i pastorałek. Od
tamtej pory na różnych scenach wystąpiły kilkaset razy. Są znane nie
tylko w naszym województwie. W sobotę, 5 listopada, wśród przyjaciół
i osób wspierających ich działalność, w dźwierzuckim GOK-u świętowały
jubileusz. Z życzeniami przybyli włodarze gminy, przedstawiciele samorządu terytorialnego, sponsorzy oraz przyjaciele Wrzosów.
– To było niezwykłe spotkanie – podkreślają członkowie zespołu. – Pełne radości i wzruszeń. Na nasze zaproszenie odpowiedziało wiele osób.
To dla nas bardzo miłe, bo pokazuje, że jesteśmy dla wielu ludzi ważni.
Chcieliśmy z nimi spędzić ten wieczór. I wszystkim jesteśmy niezmiernie wdzięczni. Naszą historię spisujemy w kronice. Obecnie piszemy już
czwarty tom. Każda karta to spotkani ludzie. Więc grono znajomych ciągle się powiększa.
Jubileusz był okazją do zaprezentowania muzycznych umiejętności nie
tylko Wrzosów, które na swoje 10. urodziny przygotowały specjalny
program. Na scenie zaprezentowały się zespoły: Pieckowianie, Janusz
Na cymbałach znane ludowe melodie
i Andrzej Ałaj jako PORT, reaktywowana specjalnie z okazji jubileuszu
Dla jubilatów zagrał zespół PORT,
wygrywał związany przed laty z gmiWrzosów Kapela Dźwierzucka, oraz cymbalista
czyli bracia Janusz i Andrzej Ałaj
ną Dźwierzuty Stanisław Kondrat
Stanisław Kondrat, przed laty związany z gminą Dźwierzuty. Wspólne śpiewy, oglądanie pamiątkowych zdjęć, taniec i pełne wzruszeń rozmowy trwały do późnej nocy. – Kiedy patrzę na
te minione lata, to czuję się naprawdę dumny –
mówi Janusz Ałaj, kierownik muzyczny zespołu.
– Praca, jak każda inna, nie zawsze jest lekka. Ale
to, co czasem rodzi się w trudzie, cieszy zawsze
podwójnie. Mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele wspaniałych chwil i niezapomnianych
koncertów.
Wójt Marianna Szydlik przybyła
Wśród zaproszonych gości byli członkowie
na urodziny zespołu z okazałym prezentem
zaprzyjaźnionego zespołu Pieckowianie

W listopadzie zespół Wrzosy
świętował 10-lecie istnienia

Licznie przybyli goście
zaśpiewali gromkie 100 lat Jubilatom

Jubileusz rozpoczął polonez
w wykonaniu młodzieży i dzieci

BABA DŹWIERZUCKA ZDOBYWA SŁAWĘ
W XI edycji konkursu „Smaki Warmii,
Mazur oraz Powiśla na Stołach Europy” postanowiliśmy odtworzyć smaki
dawnych Prus Wschodnich. Przygotowany przez naszych piekarzy
chleb żytnio-orkiszowy z kminkiem
zajął I miejsce w kategorii „produkty
regionalne pochodzenia roślinnego”.
Pierwszy występ piernikowej Baby
Pruskiej z Dźwierzut również był udany. Wśród produktów cukierniczych
zajęła III miejsce.
Ostatnio kilka naszych Bab pojechało
za granicę jako prezenty do włoskiej
Perugi. Od początku grudnia można
je także kupić na lotnisku w Szymanach.
(JK)
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Dźwierzuty. Uczcili 98. rocznicę odzyskania Niepodległości

By następne pokolenia
pamiętały

nasza GMINA DZWIERZUTY

Dźwierz
u

tach

Fot. Archiwum GOK

Dźwierzuckie gimnazjum troszczy się o to, byśmy
zachowali pamięć i wrażliwość. Po raz kolejny
uczniowie sprawili, że wielu z uczestniczących
w uroczystości po kryjomu ocierało łzę wzruszenia.
Obok pełnego patriotycznych uniesień przedstawienia
nie sposób przejsć obojętnie. Pytanie – czy potrafimy
być patriotami nie tylko w to wyjątkowe święto.
Uczniowie dźwierzuckiego gimnazjum prowadzeni przez Natalię Jakubowicz, Katarzynę Kaczyńską,
Monikę Murzyńską oraz Magdalenę Kercher-Markowską przygotowali montaż słowno-muzyczny,
który wszyscy chętni mogli obejrzeć 11 listopada
w Gminnym Ośrodku Kultury. Opowiedziana przez
młodych aktorów i śpiewaków historia odradzania
się polskiej państwowości była pełna wzruszeń
i niezwykle mocnych akcentów uświadamiających widzom, że wolność naszego państwa miała
naprawdę ogromną cenę. Na tę cenę składały się
tysiące istnień najlepszych polskich dzieci, wyrzeczenia pokoleń oraz trud włożony w dźwiganie
z popiołów polskiej państwowości. Motywem
przewodnim przedstawienia był Biały Orzeł, który
choć na 123 lata zniknął ze sztandarów, to zawsze
towarzyszył naszym przodkom. Pod jego symbolem odradzała się prawie sto lat temu Rzeczpospolita.

– Wolność nie jest dana raz na zawsze. Wolność jest zadana – mówi
Zdzisław Manelski, dyrektor gimnazjum, cytując słowa Jana Pawła II. –
Naszym zadaniem, nauczycieli, wychowawców i rodziców, jest przede
wszystkim żyć tak, aby młodzi widzieli dobry przykład i chcieli go naśladować. Aby przechowali w sobie
i przekazali następnym pokoleniom
tę pamięć. Pamięć o bohaterach,
o tych, którzy cierpieli i oddali życie
za wolność. Ale też by żyli jak patrioci każdego dnia. Nie tylko jeden
dzień w roku. Patriotyzmu, czyli codziennej miłości do ojczyzny musimy wszyscy uczyć się każdego dnia.
Radosław Dąbrowski

Dźwierzuty. Profilaktyka w osiedlowej świetlicy

Spotkali się z policjantami i strażakami
W Wiejskiej Świetlicy Osiedlowej w Dźwierzutach
odbył się program profilaktyczny pod hasłem
„Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia z Wiejską
Świetlicą”. W programie wzięło udział ponad 50
osób w tym 30 dzieci, uczestnicy zajęć sportowych i świetlicowych. Po przywitaniu gości
przez organizatorów, sierżant Izabela Głowacka
opowiedziała zadając przy tym pytania dzieciom
o uzależnieniach, bezpieczeństwie i zachowaniu
w przypadku zagrożeń. Dzielnicowy Łukasz Sochacki przypomniał zasady bezpieczeństwa na

drodze. Miejscowi strażacy Łukasz Serafin, Marcin
Czopek oraz Zbigniew Jastrzębski pokazali sprzęt
do pomocy przedmedycznej oraz pierwszą pomoc w formie zabawy, w której brały udział dzieci.
Następnie wystąpiły dzieci ze świetlicy z muzycznym repertuarem przy akompaniamencie Sławomira Gutysz zachęcając wszystkich uczestników
do wspólnego śpiewania. Dla wszystkich dzieci,
które wzięły udział w programie zostały wręczone
nagrody przez sekretarza Mariusza Woźniaka oraz
wójt Mariannę Szydlik ufundowane przez Gminną

Fot. Archiwum GOK

Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odblaski wręczyli przedstawiciele Komendy
Powiatowej Policji a słodkości miejscowi strażacy.
Program sprawił dzieciom jak i dorosłym dużo
radości ze wspólnie spędzonego czasu. Na zakończenie programu zastał przygotowany słodki poczęstunek. Organizatorem spotkania była Beata
Lipska, instruktor GOK.
Oprac. Ewa Dolińska-Baczewska

nasza GMINA DZWIERZUTY
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Domalesia wróciła
z targów z nagrodą

Fot. Archiwum GOK

Podziękowali nauczycielom
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kałęczynie przygotowali akademię
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pod kierunkiem pani Beaty Janiszewskiej uczniowie przygotowali przedstawienie pokazujące pracę nauczyciela widzianą oczyma wychowanka. Były piosenki, serdeczne życzenia
od uczniów, a także podziękowania gronu pedagogicznemu od dyrektor Renaty Monasterskiej-Małeckiej.
(edb)

Spośród wszystkich samorządów
naszego powiatu Dźwierzuty były
najliczniej – obok miasta Szczytna – reprezentowane na Targach
Organizacji Pozarządowych, które
odbyły się 2 grudnia na lotnisku
w Szymanach. Nieformalna Grupa
Teatralna Domalesia z Orzyn, KGW
z Miętkich oraz Wrzosy reprezentowały nas na wyjątkowym spotkaniu. Dodatkowo Domalesia wróciła
z nagrodą za najlepszą inicjatywę
2016 roku. Jury doceniło występ
Domalesii upamiętniający rocznicę
1050-lecia Chrztu Polski. W czasie
uroczystej gali organizatorzy uhonorowali zespół Wrzosy wręczając
im kwiaty w związku z jubileuszem
10-lecia istnienia oraz umożliwiając
im wykonanie trzech utworów na
zakończenie spotkania.

Fot. Archiwum GOK
W czasie targów Wiesław Domalewski
zaprezentował fragment twórczości
Adama Mickiewicza

Średniowieczne warsztaty

Fot. Archiwum GOK

Andrzejki w GOK
Wspólne wróżenie, poznawanie tradycji andrzejkowych i doskonała
zabawa dla dzieci i ich rodziców - tak wyglądało wtorkowe spotkanie
(29.11) w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach. Dzięki przygotowanym przez Annę Weichhaus konkursom, wróżbom i atrakcjom oraz
doskonałemu doborowi muzyki przez Janusza Ałaja kilkadziesiąt dzieci
wraz z rodzicami spędziło radosne i pełne wrażeń popołudnie.
(rd)

Fot. Archiwum Świetlicy Osiedlowej

Bajkowe tańce
W czwartek, 24 listopada, w świetlicy osiedlowej w Dźwierzutach odbył
się długo wyczekiwany przez dzieci Andrzejkowy Bal Przebierańców.
Konkursy, wróżby andrzejkowe i przepiękne stroje wprawiły wszystkich
w błogą atmosferę. W zabawie wzięło udział ponad sześćdziesięcioro
dzieci. Do tańca dziecięce hity przygrywał Janusz Ałaj. – Bardzo cieszę
się, że tyle dzieciaków, przebranych za postacie z bajek i baśni wzięło
udział w zabawie. Dziękuję osobom, które pomogły w zorganizowaniu
poczęstunku i nagród na konkursy – mówi instruktor GOK Beata Lipska.
Wśród tych, którzy wsparli Andrzejkowy Bal Przebierańców byli: Koło
Łowieckie Ryś, Paweł Szydlik, Krystian Gut, Arkadiusz Nosek i Danuta
Gutysz.
bl/rd

W sobotę, 12 listopada, szyliśmy średniowieczne giezła. Pod czujnym okiem Hani
Sadowskiej i Basi Maj poznawaliśmy kolejne tajniki średniowiecznego stroju. Oj...
Ależ pięknie będziemy wyglądać na II Festiwalu Kultury
Słowiańskiej i Pruskiej, który
w 2017 roku odbędzie się 8
lipca. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wziąć
udział w warsztatach - szycie
strojów, krajki, dawne tańce
i pieśni do dołączenia się do
grupy.
Fot. Archiwum GOK

Minikiermasz w urzędzie
Żeby zachęcić Radnych, Sołtysów i pracowników Urzędu
Gminy do udziału w I Wigilii
Gminnej i Kiermaszu Bożonarodzeniowym (17 grudnia,
godz. 16.) postanowiliśmy
przed listopadową sesją Rady
Gminy zjawić się w Urzędzie.
Na stoisku pojawiły się prace
wykonane przez dzieci w czasie zajęć w GOK - Rany Julek
i Dzieci ze Świetlicy.

Fot. Archiwum GOK

Malownicze warsztaty
W sobotę 3 grudnia, odbyły się warsztaty malowania farbami Chalk Paint opracowanymi przez Annie Sloan. Warsztaty prowadziły Jowita Kowalska i Justyna
Karwacka-Kielak. Renowacji
doczekał się nasz gokowski
wysłużony stolik kawowy. Atmosfera była przemiła i pełna
kreatywnego myślenia. RanyJulki przygotowały minikiermasz. A Ula Bartnikowska
przyniosła cudne słodkości!
Dziękujemy Ali Zęgocie za
zaproszenie Justyny i Jowity
i zorganizowanie całego „zaFot. Archiwum GOK
mieszania”.
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Chorał gregoriański
zabrzmiał w ewangelickiej świątyni
Grupa wokalna Sermo działająca w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach wykonała
w niedzielny wieczór Completorium Dominicae. To nie był koncert. Bo nie miał nim być. Było
to spotkanie pełne refleksji, zadumy i pięknego śpiewu. – Mam nadzieję, że to początek naszej
dalszej współpracy i tworzenia tego dobra i piękna, które dziś się tu objawiły – mówił na
zakończenie niedzielnego nabożeństwa pastor Witold Twardzik. - Bo w ten sposób budujemy
prawdziwą relację ekumeniczną.
Chorał gregoriański śpiewany jest w kościele katolickim od kilkunastu wieków. Po reformacji, której
500. rocznicę będziemy obchodzić w przyszłym
roku w dużej mierze zanikł w kościele ewangelickim. Pozostały nieliczne fragmenty takie jak
Kyryie. Dlatego niedzielne wykonanie modlitwy,
która w dużej mierze kojarzy się z katolicyzmem
w świątyni ewangelickiej było wydarzeniem bezprecedensowym przynajmniej w skali naszego
regionu. –Pomysł wykonania chorału zrodził się
bardzo spontanicznie - wyjaśnia dyrektor GOK
i jednocześnie członkini Sermo. – To naprawdę
niesamowite przeżycie, bo rozpoczynając kilka miesięcy temu przygotowania nie znaliśmy
w ogóle łaciny, nie mieliśmy z nią wcześniej do
czynienia. Początkowo mieliśmy nawet problem
z wymówieniem niektórych słów. Z każdą próbą
było jednak coraz lepiej. A atmosfera świątyni, jej
klimat oraz ogromna otwartość księdza Twardzika
i jego współprowadzenie wydarzenia sprawiły, że
zadziało się coś naprawdę wyjątkowego. Uczestnicy wychodzili z kościoła wyciszeni, zamyśleni
i dziękowali nam za możliwość przeżycia czegoś,
z czym mieli do czynienia pierwszy raz w życiu.
Radosław Dąbrowski

Fot. Orest Krupski
Pomysł wykonania chorału zrodził się bardzo spontanicznie - wyjaśnia dyrektor GOK

MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ DŹWIERZUTY
Czekają na niego nie tylko dzieci. Także dorośli, kiedy widzą Mikołaja uśmiechają się i mają
nadzieję dostać choć niewielki upominek. We
wtorek, 6 grudnia, w swoje imieniny Mikołaj zawitał do Dźwierzut. Najpierw odwiedził
pracowników urzędu gminy, później saniami
pomknął do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Dźwierzutach, aż wreszcie przybył do GOK-u, gdzie czekały na niego przebrane w stroje
baśniowych postaci dzieci. Ponieważ jak to
zwykle bywa Mikołaj miał mnóstwo prezentów do ich rozdawania potrzebował pomocy.
Dlatego dzielnie asystowała mu gokowska
Śnieżynka Ania.

Fot. Archiwum GOK
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SOŁECKIE PODSUMOWANIE ROKU 2016
Poprosiliśmy wszystkich Sołtysów naszej gminy o podsumowanie roku 2016 i pochwalenie się
osiągnięciami sołectw. To zestawienie pokazuje, że wiele dzieje się w naszych miejscowościach i jak
bardzo ich mieszkańcy są zaangażowani. Wspólnymi siłami dbamy o świetlice, place zabaw i boiska
oraz organizujemy wiele imprez. Jako redakcja biuletynu NGD życzymy wszystkim Sołtysom,
Radom Sołeckim i Mieszkańcom nieustannego zapału w pracy na rzecz Waszych małych wspólnot.

Agnieszka Rudnicka

Leszek Kalinowski

Bogumiła Tabaka

Sołectwo Dąbrowa

Sołectwo Dźwierzuty

Sołectwo Linowo

Największy sukces Sołectwa w 2016r.: oczyszczenie i uprzątnięcie zapomnianego cmentarza
we wsi, wyposażenie i urządzenie świetlicy w meble.
Plany na rok 2017: imprezy integracyjne na
rozpoczęcie sezonu letniego i jego zakończenie. Udział w Dożynkach Gminnych. Uroczystość
z okazji oznakowania naszej wsi (nadanie nazw
drogom wewnętrznym)
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: z okazji Nowego Roku pragnę złożyć mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, szczęścia oraz pomyślności. Ponad to życzę
wielu sukcesów, niech nowy rok 2017 sprawi Wam
wiele radości i będzie drogą do osiągnięcia sukcesów w biznesie jak i w życiu osobistym. Z całego
serca życzę wszystkiego, co najlepsze, żeby każdy
dzień był dniem pełnym uśmiechów i spełnionych
marzeń.

Największy sukces Sołectwa w 2016r.: poprawa
estetyki miejscowości Dźwierzuty, nasadzenia, zagospodarowanie terenów zielonych, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Sasek
Wielki w Dźwierzutach tj. utworzenie plaży, zakup
altan rekreacyjnych.
Plany na rok 2017: zakup pomostu na jezioro Sasek Wielki, zakup sprzętu sportowego, nasadzenia
drzew i krzewów, urządzenie ścieżki edukacyjnej.
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: niech się spełnią świąteczne życzenia,
te łatwe i trudne do spełnienia. Niech się spełnią
te duże i te małe, te mówione głośno lub wcale.
Niech się spełnią one wszystkie krok po kroku –
tego życzę w Nowym Roku.

Największy sukces Sołectwa w 2016r.: zajęcie
I miejsca w konkursie na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy w czasie dożynek gminnych i powiatowych. Wykorzystanie 100% funduszu sołeckiego. Postawienie wiaty i ocieplenie stropu na świetlicy.
Plany na rok 2017: ocieplenie świetlicy wiejskiej
oraz przygotowanie i udział w dożynkach gminnych. Zorganizowanie imprezy wiejskiej.
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz spełnienia marzeń.

Katarzyna Szynkiewicz
Sołectwo Łupowo
Mieczysław Suchecki
Sołectwo Jabłonka
Małgorzata Gutowska
Sołectwo Grądy
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: życzę wszystkim mieszkańcom zdrowia i pomyślności w Nowym Roku 2017

Leszek Budny
Sołectwo Gisiel
Największy sukces Sołectwa w 2016r.: wielkich
sukcesów nie było. Wyposażyliśmy place zabaw
w Giślu i Szczepankowie w przyrządy do ćwiczeń
i piaskownice dla dzieci.
Plany na rok 2017: zorganizowanie Pikniku
Rodzinnego pod nazwą „Jestem Polakiem” kultywującego wartości rodzinne. Postawienie altany
i wykonanie oświetlenia na placu zabaw w Szczepankowie.
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: wszystkiego najlepszego, dużo ciepła,
spokoju i radości. Serdecznych spotkań w grodzie
rodzinny i sąsiadów oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym Roku.

Najwiekszy sukces sołectwa w 2016 roku: wyremontowanie sali wiejskiej – wymiana okien
i drzwi, bieżące remonty dróg
Plany na 2017: dokończenie remontu sali – płytki,
zakup sprzętu sportowego
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców: zdrowych, wesołych, pogodnych i rodzinnych śiąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku

Największy sukces Sołectwa w 2016r.: wykonanie boiska do piłki plażowej i zakup sprzętu na
świetlicę wiejską. Organizacja pikniku rodzinnego.
Wykonanie przystanku autobusowego w Dębie.
Plany na rok 2017: remont drogi w Łupowi, remont dachu na świetlicy wiejskiej oraz wykonanie
elewacji.
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: zdrowych, spokojnych i rodzinnych Świąt
oraz spełnienia marzeń w nadchodzącym roku.

Krzysztof Sawicki

Piotr Nadstawny

Sołectwo Jeleniowo

Sołectwo Targowo

Największy sukces Sołectwa w 2016r.: Wystawienie Jasełek przez dzieci, młodzież oraz osoby
dorosłe. Organizacja Pikniku Ekologicznego pod
nazwą „Święto grzyba”. Zaangażowanie i aktywny
udział społeczności w realizację funduszu sołeckiego.
Plany na rok 2017: Piknik Ekologiczny. Imprezy
okolicznościowe dla dzieci i dorosłych. Poprawa
estetyki i jakości życia mieszkańców sołectwa.
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: zdrowia, spokoju, życzliwości, miłości, nadziei, siły i wytrwałości oraz sukcesów w realizacji
zamierzonych planów rodzinnych i osobistych.

Największy sukces Sołectwa w 2016r.: Dożynki
Parafialne i Festyn 600-lecia Targowa oraz organizacja Dnia Dziecka. Wyposażenie kuchni świetlicy
wiejskiej.
Plany na rok 2017: Zagospodarowanie boiska
wiejskiego w Targowie i Tagowskiej Wólce. Planowany Dzień Dziecka i Wigilia Wiejska dla sołectwa.
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: jako sołtys chciałbym złożyć najpiękniejsze
życzenia. Niech ten rozpoczynający się Nowy Rok
będzie radosny, pełen dobrych chwil. Niech przyniesie dużo radości i miłości.
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Beata Szostak
Sołectwo

Wiesław Wyszyński

Artur Święcicki

Popowa Wola

Sołectwo Miętkie

Sołectwo Olszewki

Największy sukces Sołectwa w 2016r.: ogrodzenie boiska oraz organizacja imprez wiejskich
w maju i z okazji Dnia Dziecka
Plany na rok 2017: ułożenie polbruku przy świetlicy wiejskiej w Popowej Woli oraz ogrodzenie
boiska i placu zabaw w Rutkowie
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: życzę nam wszystkim, abyśmy stawali się
jedną, dużą rodziną i wspólnie działali na rzecz
naszego dobra.

Największy sukces Sołectwa w 2016r.: plac zabaw, remont świetlicy, remont dróg.
Plany na rok 2017: postawienie baneru z opisem
historii miejscowości Miętkie, ustawienie ławek
parkowych nad stawem.
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: zdrowia, pomyślności i pogody ducha i jedności w życiu społecznym.

Największy sukces Sołectwa w 2016r.: remont
dachu na świetlicy
Plany na rok 2017: remont świetlicy, na który
przeznaczamy cały fundusz sołecki
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: życzę Wam spełnienia marzeń, a także tego,
żeby udało się nam doprowadzić naszą świetlicę
do takiego stanu, abyśmy mogli się w niej spotykać. Życzę także, żebyśmy wspólnie zadbali o nasze boisko i plac zabaw.

Wiesław Domalewski
Bernarda Mikulak

Sołectwo Orzyny

Sołectwo
Nowe Kiejkuty
Największy sukces Sołectwa w 2016r.: zajęcie IIIm. w konkursie na wieniec dożynkowy w g.
Dźwierzuty. Realizacja w 100% funduszu sołeckiego na 2016 rok. Zakup mebli do świetlicy wiejskiej,
kosiarki, bramek do piłki nożnej, namiotu.
Plany na rok 2017: udział sołectwa w konkursie Piękna Zagroda Estetyczna Wieś, Dożynkach
Gminnych., Organizacja Dni Rodziny. Utrzymanie
estetyki wsi, co najmniej na dotychczasowych poziomie, w celu integracji mieszkańców. Realizacja
funduszu sołeckiego w 2017r. - wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej.
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń w 2017 roku.

Kamila Świderska

Największy sukces Sołectwa w 2016r.: 4-dniowe zajęcia artystyczno-poznawcze w czasie ferii
szkolnych (udział 26 dzieci); zwycięstwo w Parafialnym Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Caritas,
sołecki Dzień Kobiet z częścią artystyczną i poczęstunkiem; wystawienie po raz V przez NGT Domalesia (wespół z mieszkańcami Orzyn) Misterium
Męki Pańskiej w parafii Targowo; weekendowa
sołecka wycieczka do Wilna i okolic; udział sołectwa w I Festiwalu Kultury Pruskiej i Słowiańskiej
w Dźwierzutach (stoisko, I miejsce w konkursie kulinarnym, I miejsce w rywalizacji wojów, II miejsce
w wyborach Miss Słowianki); Magiczna Noc Świętojańska w Orzynach; Orzyńska Biesiada, spektakl
NGT Domalesia (wespół z mieszkańcami Orzyn)
„Chrzest Mieszka - Zmierzch i Świt” na III Dożynkach Parafialnych; ajęcia historyczne z okazji Dnia
Niepodległości (Zespół Szkolno-Przedszkolny im.
Ziemi Mazurskiej w Orzynach)
Plany na rok 2017: budowa altan na placu sołeckim, Noc Świętojańska, Orzyńska Biesiada, wycieczka sołecka i być może sołecki Sylwester.
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: zdrowia, pogody ducha, jak największej
satysfakcji ze wspólnego realizowania sołeckich
inicjatyw.

Sołectwo Rumy
Największy sukces Sołectwa w 2016r.: XX Dożynki Wiejskie, Inscenizacja Drogi Krzyżowej
z udziałem mieszkańców.
Plany na rok 2017: Inscenizacja Drogi Krzyżowej,
Święto powstania Rum, XXI Dożynki Wiejskie, inne
imprezy cykliczne: Świętojanki, Dzień Pieczonego
Ziemniaka, III Konkurs Kulinarny, III edycja Konkursu dla Dzieci „W szeregach Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej”, zabawa sylwestrowa.
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: wszystkim Mieszkańcom mojego ukochanego sołectwa życzę na Nowy Rok, aby nam
wszystkim nigdy nie zabrakło chęci do wspólnych
działań. Aby w naszej miejscowości panowała
zgoda i dobra atmosfera i byśmy byli dla siebie jak
do tej pory – jedną, wielką, wspierającą się rodziną. Życzę również wszelkiej pomyślności, zdrowia,
szczęścia, świetnej formy i dobrego humoru na
każdy dzień zbliżającego się 2017 roku.

Elżbieta Poniatowska
Sołectwo Rańsk
Największy sukces Sołectwa w 2016r.: we
współpracy z Zarządem Dróg poprawienie estetyki w miejscowości Rańsk, a także powstanie placów zabaw w sołectwie.
Plany na rok 2017: dalsze plany i realizacja funduszu sołeckiego
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: większej mobilizacji mieszkańców, zdrowia,
pozytywnego myślenia i realizacji.

Janusz Suchecki
Sołectwo Grodziska
Największy sukces Sołectwa w 2016r.: wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD i meble kuchenne
oraz ogrodzenie świetlicy.
Plany na rok 2017: Dokończenie wyposażenia
świetlicy w meble oraz odnowienie świetlicy.
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: życzę wszystkim Mieszkańcom spokojnych
i rodzinnych Świąt oraz spełnienia wszelkich marzeń w roku 2017.

Aurelia Lorenz
Sołectwo Sąpłaty
Największy sukces Sołectwa w 2016r.: organizacja imprez w okresie wakacyjnym,
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: Spełnienia wszystkich marzeń, dużo zdrowia, wyrozumiałości wzajemnej, dobrej i owocnej
pracy dla wszystkich mieszkańców Sołectwa

Zdzisław Samborski
Sołectwo Stankowo
Największy sukces Sołectwa w 2016r.: budowa
oczyszczalni ścieków dla całego sołectwa
Plany na rok 2017: modernizacja drogi asfaltowej
do miejscowości; dokończenie remontu świetlicy
wiejskiej.
Życzenia noworoczne dla Mieszkańców Sołectwa: spełnienia marzeń oraz dużych sukcesów
w życiu osobistym i rodzinnym.

Wszystkim Sołtysom gratulujemy wspaniałych osiągnięć
i życzymy zrealizowania planów i przedsięwzięć w roku 2017!
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KRONIKA SZKOLNA ROKU 2016
Najważniejsze wydarzenia w roku 2016 Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach
W 2016 roku na uwagę zasługują apele poświęrozpoczęto programy profilaktyczne „Program
cone historii Polski - obchody Konstytucji 3 Maja,
Domowych Detektywów” (kl. IV) oraz „FantastyczŚwięta Niepodległości Polski, Święta Patrona
ne Możliwości” (kl. V). Uczniowie wzięli udział
Szkoły. Uczniowie odwiedzili również miejscowe cmentarze oraz
uczestniczyli w „Sprzątaniu Świata”.
Włączono się w akcje: „Kartki dla Rodaka”, Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy, „Góra grosza”. Corocznie
dokonuje się zbiórki karmy na rzecz
schroniska „Cztery łapy” w Szczytnie. Zorganizowano liczne konkursy, w tym: „Rodzina moim parasolem”, „Kurs na rodzinę! Lubię to”,
„Dama i dżentelmen klasy”, „W kręgu baśni i legend Warmii i Mazur”.
Coroczne wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego poprzedza ogólnoszkolna kampania
i debata kandydatów. W 2015/2016
funkcję przewodniczącego SU pełniła Agnieszka Lachowicz, obecnie
Bartosz Kleniewski. Z inicjatywy SU
odbył się konkurs na najpiękniej
udekorowaną klasę, a trzy zwycięFot. W Święto Biblioteki w szkole zawitały postaci z bajek i baśni
skie klasy w nagrodę wyjechały
na basen do Pasymia. Realizuje się
programy: „Kultura i szacunek tworzą twój dobry
w Dniu Profilaktyki i Bezpieczeństwa w Gminie
wizerunek”, „Trzymaj formę”, spotkania z Policją
Dźwierzuty. Zorganizowano 15 wycieczek do kina
na temat bezpieczeństwa i profilaktyki, Warmiń(3 wyjazdy), teatru (5). Uczniowie uczestniczyli
sko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Droteż w lekcji przyrodniczej, w warsztatach papiegowego (I miejsce etap gminny, III powiatowy),
ru czerpanego, warsztatach pieczenia pierników

w Toruniu, zwiedzono dziedzictwo Puszczy Białowieskiej, Centrum Nauki „Eksperyment” w Gdyni.
Klasa VI a (obecnie uczniowie gimnazjum) zajęła
I miejsce w rozgrywkach z okazji Dnia Otwartego Publicznego
Gimnazjum w Dźwierzutach.
Wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Dźwierzutach włączyliśmy się do akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”. Tradycją jest
przyznawanie uczniom tytułu
Prymusa klasy. W roku 2016 tytuł
zdobyli: Agnieszka Lachowicz,
Michał Woźniak, Maciej Stancel,
Piotr Kobyliński, Natalia Garlicka, Andżelika Grzejka, Jakub
Michalewicz. Nagrodę Wójta
Gminy Dźwierzuty otrzymali:
Wiktoria Nosek Szymon Mazur,
Agnieszka Lachowicz, Maciej
Stancel, Piotr Kobyliński, Natalia
Garlicka, Andżelika Grzejka, Jakub Michalewicz. Ważnym wydarzeniem w naszej placówce
było pożegnanie odchodzących
na emeryturę nauczycieli: Teresy Grabowskiej, Elżbiety Wnuk,
Alicji Ostaszewskiej, Janusza Korniluka. Wykonano drobne remonty i zakupiono pomoce dydaktyczne do placówki na kwotę 39200 zł., w tym 19
komputerów.
Danuta Gutysz

Sukcesy uczniów Gimnazjum od września 2016
Dźwierzuckie gimnazjum od lat znane jest z bardzo dobrych wyników sportowych osiąganych
przez uczniów. W poniższym zestawieniu znajdują
się tylko te osiągnięte w bieżącym roku szkolnym.
Są one do prawdy imponujące!
Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Gimnazjalnych
w Świętajnie - I miejsce dziewczęta, I miejsce
chłopcy. Skład drużyny dziewcząt: Bojanowska
Anna, Niemyjska Wiktoria, Leszczak Kinga, Suchowiecka Sandra, Zera Aleksndra, Choszczyk
paulina, Gos Maria, Ciuchta Martyna, Leszczak
Roksana, Tabaka Karolina, Niedźwiecka Gabriela.
Skład drużyny chłopców: Szymborski Szymon,
Sztura Jakub, Trętowski Piotr, Mężykowski Tomasz,
Zieliński Maciej, Jankowski Jakub, Poździał Adam,
Kozłowski Kamil, Zera Mateusz, Kuszmider Wojciech, Tataranian Arkadiusz.
II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szczycieńskiego w Piłce Siatkowej Chłopców i awans do mistrzostw rejonu V-go. II miejsce w Mistrzostwach
Rejonu w Piłce Siatkowej Chłopców.
Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego w Wielbarku. Dziewczęta w składzie: Zalewska Nikola, Dost Barbara i Kujtkowska Oliwia były
bezkonkurencyjne zajęły I miejsce pokonując
5 zespołów gimnazjów z naszego powiatu.
Chłopcy w składzie: Wójcik Rafał, Bączek Maksymilian i Bakuła Krystian zajęli III miejsce, na 8 zespołów.

Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w PiłSerdecznie gratujemy i życzymy wszystkim dalce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych
szych sukcesów!
04.10.2016r. w Dźwierzutach I miejsce.
Zdzisław Manelski
Nasze dziewczęta
w składzie: Polewaczyk
Joanna, Żelaznowska
Klaudia, Polusik Sandra, Suchowiecka Sandra, Manelska Aleksandra, Bojanowska Anna,
Choszczyk Paulina,
Leszczak Kinga, Leszczak Roksana, Tabaka
Karolina .
Mistrzostwa Województwa w Indywidualnych Biegach
Przełajowych - I drużyna w województwie
warmińsko-mazurskim
chłopców i III drużyna
w województwie warmińsko-mazurskim
dziewcząt.
I wisienka na torcie.
Już spoza świata sportu. Wiktor Rudnicki
wyśpiewał II miejsce
Fot. Archiwum szkoły
w VI Przeglądzie PioSportowcy z gimnazjum z każdych zawodów
senki Patriotycznej
wracają ze wspaniałymi wynikami
w Jedwabnie.
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Szkoła Podstawowa w Linowie
- nasze działania i osiągnięcia w roku 2016
W szkole w Linowie w ramach działań profilaktyczdo biblioteki szkolnej oraz dofinansowanie do jednych zorganizowano konkurs plastyczny „Dopalanej z wycieczek. W okresie wielkanocnym ucznioczom mówimy nie”. Odbyły się liczne pogadanki
wie tworzyli piękne palmy wielkanocne i pisanki
na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkona konkurs gminny i powiatowy, w których zajęli
ły. – W tym celu zorganizowaliśmy też spotkanie
czołowe miejsca.
z policjantem i ratownikiem medycznym doty– Nasi uczniowie brali udział w Turtnieju o Puchar
czące bezpiecznego funkcjonowania w szkole
Wójta Gminy Dźwierzuty i zajęli I, II i III miejsce.
– mówi Bogdan Zajaczkowski, dyrektor szkoły.
W eliminacjach gminnych Turnieju Wiedzy Po– Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie plażarniczej uczeń klasy VI zajął III miejsce – chwali
stycznym ,,W trosce o nasze bezpieczeństwo” oraz
swoich podopiecznych dyrektor Zajaczkowski.
w gminnym konkursie ,,Bezpieczeństwo w ruchu
– W Gminnym Wieloboju Sportowym Szkół Poddrogowym”.
stawowych Gminy Dźwierzuty zajęliśmy II miejSzkoła zorganizowała festyn ,,Warzywno-owosce. Zajęliśmy II miejsce w Międzyszkolnych Rozcowy zawrót głowy” i festyn z okazji
Dni rodziny wspólnie z Powiatowym
Centrum Sportu w Szczytnie dla całej
społeczności szkolnej oraz społeczności lokalnej. – Corocznie organizujemy uroczystość z okazji Dnia Babci
i Dziadka, która cieszy się ogromną
popularnością wśród seniorów – wyjaśnia dyrektor Zajączkowski. – Mogą
oni podziwiać ciekawe występy przygotowane przez wszystkich naszych
uczniów. Braliśmy aktywny udział
w akcjach: Sprzątanie świata, Góra
grosza, WOŚP, Dzień Ziemi. Odbyły
się wycieczki do Warszawy (Fiharmonia Narodowa, Zamek Królewski,
telewizją TVN), do Centrum Edukacji
Ekologicznej w Spychowie oraz do
Nidzicy i Olsztynka. Nasi uczniowie
otrzymali paczki na Boże Narodzenie ufundowane przez Panią Sołtys
Linowa.
Szkoła od wielu lat ściśle współpracuFot. Archiwum szkoły
je z Kołem Łowieckim „Ryś” DźwierzuZ wycieczką szkolną na zamku w Nidzicy
ty, dzięki któremu otrzymuje książki

grywkach klas VI. W Powiatowym Grand Prix 2016
w Tenisie Stołowym o Puchar Starosty nasi uczniowie zajęli I, III i IV miejsce. W Gminnym konkursie
KonkursWiedzy ,,Bezpieczeństwo w ruchu Drogowym” drużyna naszej szkoły zajęła III miejsce.
Inne osiągnięcia uczniów szkoły w Linowie to II
miejsce w konkursie powiatowym „Zaprojektuj
znak zakazu palenia”, w wojewódzkim konkursie
plastycznym - etap powiatowy uczennica kl. II zajęła II miejsce. – Mamy też uzdolnionych recytatorów – zaznacza Bogdan Zajączkowski. – W gminnych eliminacjach konkursu „Spotkania z poezją
dziecięcą” nasze uczennice zajęły I i III miejsce.

Festiwal świętych i zbiórka żywności w ZS-P w Orzynach
Kolejny raz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach był współorganizatorem świątecznej zbiorki żywności na terenie naszej gminy. Głównym
organizatorem był Bank Żywności w Olsztynie.
– Uczniowie w ramach szkolnego wolontariatu
chętnie włączyli się w przeprowadzaną corocznie
akcję – mówi dyrektor Małgorzata Kukowska. Jak
podkreśla, ogromnym zaangażowaniem wykazali się również rodzice, którzy rozwozili dzieci na
miejsca zbiórki żywności, następnie przywozili
zebrane produkty do szkoły. – W tym roku zebraliśmy prawie 470 kg żywności, część paczek zostanie przekazana osobom starszym, samotnym,
potrzebującym wsparcia – wyjaśnia dyrektor
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. – W tej chwili
mamy przygotowane 22 paczki. Po dopełnieniu
wszystkich formalności, dyskretnie rozwieziemy
je potrzebującym między 8-15 grudnia 2016r.
Akcja zbiórki żywności w sklepach, to dla młodych
wolontariuszy często nie lada wyzwanie. Jak podkreśla Małgorzata Kukowska, dzieciaki spotkały się
z naprawdę dobrym przyjęciem wśród lokalnej
społeczności. – Serdecznie podziękowania przesyłamy wszystkim, którzy ciepłe słowa kierowali
do dzieci w trakcie zbiórki, ponieważ one musiały
bezpośrednio zmierzyć się z pokonaniem stresu,
niepokoju podczas zachęcania do składania darów.
Koordynatorami akcji są dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzynach Małgorzata Kukowska i nauczycielka Joanna Nagadowska.

Drugą ciekawą akcją, w którą włączyła się w ostatnim czasie społeczność szkoły był już II Festiwal
Wszystkich Świętych. Impreza odbyła się 28 października 2016 roku.
Festiwal zainicjował ks. Tomasz Kowalski, jako
alternatywę do amerykańskiej zabawy halloween’owej. Impreza przyjęła formę ogólnosz-

kolnego konkursu, w którym wzięli udział chętni
uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami. Myślą
przewodnią było przebranie się za postać świętego i prezentacja postaci. Był śpiew, taniec i dużo
radości. Zabawa zakończyła się dyskoteką. Główną nagrodą był tort dla zwycięskiej klasy, oczywiście ozdobiony w konwencji festiwalowej.

Fot. Archiwum szkoły
Młodzi wolontariusze zebrali w tym roku 470 kg żywności
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Szkoła w Kąłęczynie z Certyfikatem Wiarygodności
W Szkole Podstawowej w Kałęczynie dzieje się
W listopadzie 2016 r. uczennice klasy VI - Julia Dziwiele. Uczymy w niej wszystkich jednocześnie
czek, Julia Kasperska, Weronika Kędzierska w VI
i każdego indywidualnie. Uczniowie są ambitni,
Konkursie Piosenki Patriotycznej w Jedwabnie zazależy im na ocenach i osiągnięciach, a w swoich
jęły II miejsce w kategorii zespoły. Bierzemy udział
działaniach są wspierani przez nauczycieli i rodziw ciekawych projektach edukacyjnych, takich jak
ców. Osiągają więc dobre wyniki w nauce, o czym
„Mały Etomolog” czy „Mały Mistrz”. Uczestniczymy
świadczy uzyskany przez nas Certyfikat Wiarygodw akcjach charytatywnych, chociażby w Akcji” Kup
nej Szkoły Podstawowej. Natomiast Julia KasperPan Szczotkę”, w której zbieraliśmy szczotki i pasty
ska ,uczennica klasy V, za wysokie wyniki w nauce
do zębów dla małych Afrykańczyków. Obecnie
otrzymała nagrodę Wójta Gminy Dźwierzuty.
zbieramy karmę i koce dla zwierząt w schronisku
Organizujemy uroczystości szkolne, przedstaw Dźwierzutach. Zdecydowanie dużym sukcesem
wienia teatralne, interesujące
wycieczki. Stałym elementem
szkolnej działalności jest organizacja imprez dla społeczności
lokalnej, takich jak Dni Otwarte
Szkoły, Festyn Rodzinny, Święto
Pieczonego Ziemniaka. Ponadto
uczniowie uczestniczą w różnych konkursach szkolnych
i międzyszkolnych, osiągając
sukcesy. W roku szkolnym 2015/
2016 w Gminnym Konkursie
Recytatorskim Spotkania z Poezją Dziecięcą uczennica klasy
I - Lena Zawitowska zajęła I miejsce w kategorii wiekowej klasy
I – III , a uczennica klasy V –Julia
Kasperska II miejsce w kategorii
wiekowej klasy I-VI. W ogólnopolskim konkursie organizowanym przez KRUS „Bezpiecznie
na wsi – niebezpieczne atrakcje
w wakacje”, Lena Zawitowska
zajęła I miejsce. W konkursie
organizowanym na szczeblu
gminy przez komendę policji
i straż pożarną „W trosce o nasze
bezpieczeństwo” Lena Zawitowska zajęła I miejsce, a Maria Gos
– uczennica klasy VI miejsce II.
Fot. Archiwum Szkoły w Kałeczynie
Zostaliśmy również nagrodzeni
Historię najlepiej smakować u źródeł. Z wycieczką w Malborku
w gminnym konkursie „Straż pożarna w oczach dziecka”.

W szkole w Rumach bezpiecznie,
na sportowo i kreatywnie
Mijający rok w SP w Rumach obfitował w liczne
wydarzenia i dzięki zaangażowaniu uczniów oraz
nauczycieli możemy poszczycić się sukcesami na
wielu płaszczyznach.
Rozwijając talenty, na zajęciach dodatkowych
w szkole, dzieci zdobywały zaszczytne miejsca
w konkursach artystycznych gminnych i powiatowych. Jako potencjalni spadkobiercy OSP w Rumach nasi uczniowie zwyciężyli w Turnieju Wiedzy Pożarniczej zajmując I i II miejsce na szczeblu
gminnym oraz II na szczeblu powiatowym.
Ćwicząc wytrwale na małej salce gimnastycznej
chłopcy zajęli II miejsce w „Czwórkach” siatkarskich
podczas Mistrzostw Powiatu Szczycieńskiego.
Dzieci zwyciężyły też w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty, a biegając
awansowały do Mistrzostw Wojewódzkich w Indywidualnych Biegach Przełajowych.
Usportowieni zatem jesteśmy na co dzień. Zorganizowaliśmy rajd pieszy po okolicy, w której mieszkamy. Aktualnie zmagamy się w „Mikołajkowym
Turnieju Sportowym” rozgrywającym się w naszej
szkole.
Nieobcy jest nam też temat bezpieczeństwa, dlatego wzięliśmy udział w Dniu Bezpieczeństwa

i Profilaktyki w Dźwierzutach, obejrzeliśmy teatrzyk „Bezpieczne przygody Tygryska Benjamina”
oraz uczestniczymy obecnie w konkursie „Błyskotliwa szkoła” i programie „ Akademia Bezpiecznego
Puchatka”.
Na to wszystko mamy siłę, gdyż wiemy, że „Śniadanie daje moc”. Przekonaliśmy się o tym podczas
wspólnie przyrządzanego porannego posiłku
w ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Jedzenia
i Gotowania.
Uczniowie naszej szkoły znają swoje prawa – w ramach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka wzięli
udział w szkolnej grze dydaktycznej.
Potrafimy też uczcić ważne rocznice i święta. Obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej oraz Święto Pierwszaka. Wspominaliśmy postać Jana Pawła
II w czasie Dni Papieskich, a w rocznicę odzyskania
niepodległości wzruszyliśmy się oglądając pantomimę, pt. „Niepodległa” przedstawioną przez utalentowanych uczniów z grupy teatralnej.
W naszej szkole jest zatem ciekawie, przyjemnie
i aktywnie!
Hanna Fabiańska

jest rozwój czytelnictwa. Zakupiliśmy szereg nowych książek w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa oraz z funduszy własnych
szkoły, a także nowe meble do biblioteki. W ferie
i wakacje organizujemy dla uczniów półkolonie.
W naszej szkole uczniowie rozwijają swoje pasje
i odnoszą sukcesy artystyczne, sportowe i naukowe na szczeblach gminy, powiatu, a nawet kraju.
Renata Monasterska-Malecka

Fot. Archiwum szkoły
W szkole obchodzono Ogólnopolski
Dzień Praw Dziecka
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Biblioteka to nie tylko książki
do wypożyczenia
Po co przychodzi się do biblioteki? Odpowiedź
nasuwa się jedna – aby wypożyczyć książkę. Ale
nie tylko. Oczywiście, cała działalność biblioteki
„kręci” się wokół książki i czytelnictwa. Organizujemy spotkania autorskie – w tym roku z panią
Katarzyną Enerlich. Od roku w naszej bibliotece
działa Dyskusyjny Klub Książki, który skupia osoby

Fot. Archiwum GBP w Dźwierzutach
lubiące czytać i na comiesięcznych spotkaniach
omawiamy przeczytane lektury „obowiązkowe”.
Prowadzimy akcję „Cała Polska czyta dzieciom”
w oddziałach przedszkolnych oraz klasach I-III
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dźwierzutach oraz w Szkole Podstawowej w Linowie. Posiadamy 13 tytułów czasopism, m.in. Gazeta Olsztyńska, Kurek Mazurski, Tygodnik Szczytno, Nasz
Mazur oraz prasę kolorową. Organizujemy wystawy o różnej tematyce: malarskie, fotograficzne czy
prace rękodzielnicze. Posiadamy (w wersji elektro-

nicznej) zeskanowane kroniki instytucji, które już
zakończyły swoją działalność.
W dźwierzuckiej bibliotece, oprócz książek można
też wypożyczyć filmy. Sprzęt komputerowy, który
posiadamy, umożliwia nam przeprowadzenie kursów komputerowych dla osób starszych. W tym
roku odbył się kurs komputerowy „O finansach
w bibliotece”, który
pokazał, w jaki sposób i gdzie można
sprawdzić,
który
bank jest „prawdziwym” bankiem
a nie parabankiem,
jak sprawdzić, czy
bankomat nie ma
nakładki oraz sprawdzić i porównać
oferty kilku banków.
Dzięki uprzejmości
dyrektor
Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Orzynach,
Małgorzaty Kukowskiej, która udostępnia nam pracownię komputerową,
z tych kursów, skorzystały nie tylko
osoby z Dźwierzut
ale również z innych miejscowości naszej gminy.
Biblioteka to miejsce, w którym można skorzystać
z komputerów, można wysłać fax, wydrukować
CV, prace licencjackie czy magisterskie. Również
bilety lotnicze. Bardzo wiele osób korzysta z kserokopiarki (do końca listopada z tych usług, skorzystało już ponad 900 osób). W okolicy biblioteki
jest możliwość połączenia się z siecią wi-fi, dostępną 7 dni w tygodniu przez 24 godziny, z której korzystają nie tylko turyści.
Bożena Nadolska

Nasz konkurs. Namaluj mazurskie ptaki

Prace dzieci w gminnym kalendarzu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach,
Razem z Gminą Dźwierzuty nasz GOK ogłosił
konkurs pod hasłem: Mazurskie ptaki - MalowniEmilia Klimek Szkoła Podstawowa w Kałęczynie
oraz Weronika Grzególska Publiczne Gimnazjum
czy Kalendarz 2017. Komisja konkursowa w skław Dźwierzutach. Zwycięzcom gratulujemy i przydzie Andrzej Cisowski, artysta malarz oraz Alicja
stępujemy do składu kalendarza.
Zęgota ceramik wybrało dwanaście prac, które
(edb)
ozdobią kolejne miesiące kalendarza gminnego na przyszły rok. Na konkurs wpłynęło 75 prac
z czego 46 spełniało kryteria określone w regulaminie konkursu. Dziękujemy wszystkim, którzy dostarczyli
prace. W gronie nagrodzonych znaleźli się: Justyna Kozłowska Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach, Łukasz Meklenburg Szkoła Podstawowa w Kałęczynie, Aleksandra
Maja Sulewska Szkoła Podstawowa
w Rumach, Jakub Sulewski Zespół
Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach, Karolina Załucka-Dąbrowska
Szkoła Podstawowa w Kałęczynie, Alicja Krajewska Publiczne Gimnazjum
w Dźwierzutach, Angelika Duszak
Publiczne Gimnazjum w Dźwierzutach, Michał Wyszyński Publiczne
Gimnazjum w Dźwierzutach, Maciej
Pyć Publiczne Gimnazjum w DźwieFot. Archiwum GOK
rzutach, Dominika Przybysławska

nasza GMINA DZWIERZUTY

Dni Papieskie
w Rumach

Fot. Archiwum Organizatora
Od 2001 roku w niedzielę poprzedzającą wybór
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, w całej Polsce
i w środowiskach polonijnych obchodzony jest
Dzień Papieski. Odbywa się on w czterech wymiarach: intelektualnym, duchowym, artystycznym
oraz charytatywnym. Tegoroczne przewodnie
hasło dni papieskich to: „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Mieszkańcy Rum zapragnęli ten dzień
uczcić w szczególny sposób. Podczas niedzielnej
mszy w kaplicy w Rumach sprawowanej przez
księdza proboszcza Pawła Ostrowskiego oraz
księdza Antoniego z Olsztyna, grupa wokalna „Rumianki” przedstawiła inscenizację poświęconą św.
Janowi Pawłowi II. W rolę narratorów wcielili się:
Bogdan Dudziński i Joanna Kubicka, akompaniament gitarowy Danuta Kuchcińska, śpiew: Joanna
Kubicka, Ada Kubicka, Anna Błażewicz. Motywem
przewodnim montażu słowno-muzycznego było
przesłanie miłości, które głosił Jan Paweł II będąc
pielgrzymem tego świata. Był i jest dla ludzi i społeczeństw drogowskazem przemian w sercach
poprzez dobroć i miłość międzyludzką. Dla organizatorów przedsięwzięcia w Rumach również był
wyjątkową postacią, która wywarła wpływ także
i na ich życie. Dlatego warto było przekazać to
duchowe dziedzictwo w formie artystycznej, poprzez słowa Papieża, pieśni, poezję i fakty z życia
świętego. Zebrani podczas mszy wierni dali wyraz
swoim przeżyciom wsłuchując się z uwagą w prezentację oraz nagradzając występujących dużymi
brawami.
Nagłośnienie zapewnił Janusz Ałaj instruktor
Gminnego Ośrodka Kultury, który również na zakończenie mszy zaintonował na akordeonie „Barkę” ulubioną pieśń „świętego Papieża”. Odbyła się
również coroczna zbiórka na rzecz stypendiów dla
uzdolnionej ubogiej młodzieży, jako żywego pomnika Jana Pawła II.
Danuta Kuchcińska

„Srebrny”
Wiktor Rudnicki

Fot. Archiwum Gimnazjum
Wiktor Rudnicki, uczeń Publicznego Gimnazjum
im. Krzysztofa Klenczona w Dźwierzutach wyśpiewał II miejsce w VI Przeglądzie Piosenki Patriotycznej w Jedwabnie. Serdeczne gratulacje i życzymy
dalszych sukcesów!

nasza GMINA DZWIERZUTY
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Zdrowych, spokojnych
i pełnych rodzinnego ciepła
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Roku 2017
Wszystkim Mieszkańcom
życzy Przewodniczący
Rady Gminy Dźwierzuty
Arkadiusz Aleksander Nosek
wraz z Radnymi
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Zasłuchani w ciszę tej wyjątkowej
Nocy Narodzenia odnajdujmy samych siebie.
Szukajmy tego, o czym zapominamy
w codziennej gonitwie – dobra i życzliwości
dla innych. Niech Nowy Rok przyniesie
nam wszystkim spełnienie
i wiarę w lepsze jutro.

Kochani Mieszkańcy Gminy Dźwierzut�!

Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury
w Dźwierzutach
Ewa Dolińska-Baczewska

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam
przede wszystkim zdrowia, sił i wszelkich łask
pł��ących z betlejemskiej Stajenki.
Niech Jezus rodzi się w sercu każdego z nas.
A w Nowy� Roku niech speł�iają się wszelkie dobre
plany!
Wójt Gminy Dźwierzut�
Marianna Bog�sława Szydlik

20 STYCZNIA 2017 ROKU
ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI
DO GOK W DŹWIERZUTACH
NA BAL KARNAWAŁOWY
POPROWADZONY PRZEZ SZKOŁĘ TAŃCA
WASILEWSKI-FELSKA!!!
WSTĘP BEZPŁATNY.
GODZ. 16.00 – KLASY 1-3. GODZ. 18.00 – KLASY 4-6

ORSZAK TRZECH KRÓLI
PÓJDŹ Z NAMI!!!
JUŻ 6 STYCZNIA PO RAZ DRUGI W DŹWIERZUTACH
WYRUSZY ORSZAK TRZECH KRÓLI
ROZPOCZĘCIE – 10.45 MSZĄ ŚWIĘTĄ.
PO NIEJ PRZEMARSZ ORSZAKU NA PLAC STRAŻACKI.
W PROGRAMIE: SCENKI PRZEDSTAWIAJĄCE HISTORIĘ
POSZUKIWANIA JEZUSA PRZEZ MĘDRCÓW, WSPÓLNE
KOLĘDOWANIE, CIEPŁY POCZĘSTUNEK

SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!!!

25 FINAŁ

WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

STARTUJEMY O 12.00

W PROGRAMIE:
- WYSTĘPY DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
- ZESPOŁÓW DZIAŁAJACYCH PRZY GOK
- LICYTACJE
- KIERMASZ
- STRAŻACKA GROCHÓWKA

15 STYCZNIA
2017 ROKU

GMINNY OŚRODEK
KULTURY W DŹWIERZUTACH

DO ZOBACZENIA!!!

