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Szanowni Państwo!
Z ogromną radością witam się z Państwem. Oddajemy w Wasze ręce najnowszy numer naszego
biuletynu. Dowiecie się z niego o realizowanych i planowanych inwestycjach, oraz o tym, co dzieje
się w naszej małej ojczyźnie. Za nami pierwsze półrocze 2017. Jak przeczytacie na stronach 4-7
udało się nam naprawdę wiele zrobić. Część inwestycji zakończyliśmy. Niektóre są w trakcie
realizacji. Mam nadzieję, że będą służyły nam wszystkim przez wiele lat.
Cieszę się też bardzo z ogromnej aktywności, którą prezentują sołectwa. Miałam okazje być na
wielu wspaniałych festynach wiejskich i widzę, jak wiele pracy wkładacie w ich przygotowanie.
Dziękuję również za dbałość o Wasze miejscowości. Miło jest widzieć, że zaniedbane do niedawna
miejsca dzięki Waszej pracy rozkwitają.
Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty

ii jarmark smaku
SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH I SOŁECTWA
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W II JARMARKU SMAKU W DŹWIERZUTACH

24 WRZEŚNIA 2017
W TYM ROKU HASŁEM PRZEWODNIM POTRAW KONKURSOWYCH JEST

„ziemniak nie jeden ma smak”
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PROGRAM IMPREZY:
10.45 – Msza Święta w intencji Gospodyń

NIA 2017

(kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Dźwierzutach)
12.00 – Rozpoczęcie II Jarmarku Smaku (Plac za GOK)

DO 31 SIERP
ZGŁOSZENIA KCYJNE
RA
CZEKAJĄ AT
NAGRODY!!!

12.15 – Zgłoszenie potraw konkursowych – „Ziemniak nie jeden ma smak”
12.30 – Występy artystyczne Kół i Sołectw
14.00 – Wspólna biesiada
15.00 – Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie Imprezy.
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Społeczeństwo. Więcej radości jest w dawaniu, niż braniu

Zebraliśmy na leczenie Dawida 16 654 złotych

iwum G

Zakończyła się publiczna zbiórka środków finansowych na leczenie Dawida Majrowskiego z Zalesia. Przypomnijmy, Dawid cierpi na dystrofię

mięśniową. Chorobę można leczyć innowacyjną
metodą wszczepienia komórek macierzystych.
Jest to jednak zabieg bardzo drogi. Na tę jedyną
znaną formę leczenia rodziny Dawida nie
było stać. Stąd pomysł powołania komitetu
społecznego, zarejestrowania i przeprowadzenia zbiórki. – Liczyliśmy na to, że mieszkańcy naszej gminy nie zawiodą i pomogą,
ale wysokość tej pomocy przerosła nasze
najśmielsze oczekiwania – mówi Regina
Bazych, jedna z założycielek komitetu. –
Dzięki akcjom przeprowadzonym w parafiach w Targowie i Dźwierzutach oraz zorganizowanych we współpracy z GOK udało
się nam zebrać kwotę, która pokryje koszt
pierwszego zabiegu.

OK

W czasie Koncertu Charytatywnego,
MOTORstart, Pikniku Rodzinnego i Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Pruskiej
oraz do puszek w kilkunastu sklepach na
terenie gminy Komitet Społeczny Pomocy Dawidowi Majrowskiemu, w ramach
zarejestrowanej zbiórki publicznej nr
2017/1370/KS zebrał 16 654 Cała kwota
została przekazana na konto Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Dystrophie
Musculorum (KRS 36364), którego Dawid
jest podopiecznym, ze wskazaniem, że
pieniądze przeznaczone są w całości na
jego leczenie. Obecnie chłopak czeka na
przeprowadzenie zabiegu w częstochowskiej Klinice Klara.

Przedsiębiorczość. II Międzygminne Targi Przedsiębiorczości w Pasymiu

Zapraszamy do wzięcia udziału w Targach
Przed nami druga edycja Międzygminnych Targów Przedsiębiorczości, które
współorganizujemy jako gmina w Pasymiu. Tym razem impreza odbędzie się w sobotę
i niedzielę, 9 i 10 września, na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Kalwa w Pasymiu.
W zeszłym roku w targach wzięło udział ponad siedemdziesiąt firm. W tym roku
organizatorzy spodziewają się większej ilości chętnych.
Pomysł na zorganizowanie międzygminnej imprezy zrodził się w 2016 roku. Wówczas włodarze
Pasymia, Dźwierzut, Rozóg, Jedwabna i Świętajna postanowili stworzyć okazję do spotkania
przedsiębiorców, klientów i polityków. Udało się. W czasie pierwszej edycji targów zjawili
się przedstawiciele wszystkich trzech
wspomnianych sektorów. – Nawiązały
się kontakty handlowe. Przedsiębiorcy mogli poznać się wzajemnie. Mogli
również porozmawiać z politykami,
opowiedzieć o swojej działalności i problemach – mówi wójt Marianna Szydlik.
Jak podkreśla, bardzo ważna była również obecność instytucji wspierających
biznes, których było ponad dwadzieścia.
- Mamy nadzieję, że w tym roku targi
przyciągną jeszcze większą liczbę uczestników – mówi Barbara Trusewicz, która z ramienia
miasta i gminy Pasym koordynuje organizację
targów. – Swój udział, poza pierwszymi organizatorami, zgłosiły gminy Piecki i Biskupiec, czyli również z tych gmin zjawią się przedsiębiorcy. Cały
czas udział rozważa gmina Bisztynek. Zapraszamy

przedsiębiorców z Olsztyna i innych większych
miast. Chcemy, żeby targi były możliwością spotkania się, poznania, wymiany doświadczeń
i nawiązania współpracy. Organizujemy drugą
edycje, bo właśnie po pierwszej otrzymaliśmy
dużo sygnałów od przedsiębiorców, że podczas

targów dostali zamówienia, coś sprzedali, czegoś
ważnego dla rozwoju ich biznesu się dowiedzieli.
W zeszłym roku w pasymskich targach wzięło udział kilka firm z terenu gminy Dźwierzuty. Efekt? W tym roku jadą również. Niektórzy
chcą wystawić dwukrotnie większe stoiska.

Tegoroczna edycja targów ma bardzo
mocny rolniczy akcent. Drugi dzień jest
skierowany głównie do rolników. – Ponieważ od 1 września rozpoczyna swoją
działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa, dlatego tematem konferencji drugiego dnia targów będzie:
„Szanse i zagrożenia rolnictwa
w związku z utworzeniem KOWR”
– wyjaśnia Barbara Trusewicz. Jak
podkreśla, konferencja to nie jedyny argument, by 10 września zjawić
się w Pasymiu. – Zaprosiliśmy firmy
obsługujące rolników oraz instytucje ich wspierające. Mamy nadzieję, że każdy kto zdecyduje się nas
odwiedzić znajdzie coś dla siebie.
Dla
tych,
którzy
wybierają się na targi z dziećmi organizatorzy
przewidzieli
strefę
dziecka.
Jesteście zainteresowani udziałem w II
Międzygminnych Targach Przedsiębiorczości i chcecie wystawić stoisko? Dzwońcie: 508 336 353

Komputer jest dla każdego. Dla Seniora też!
Nasza gmina została zaproszona do współtworzenia projektu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej „E-kompetencje bez barier”. Działania
są skierowane do osób pełnoletnich, a zwłaszcza
do osób starszych, które chcą podnieść swoją wiedzę i umiejętności z zakresu telefonu, komputera,
tabletu, sieci Internet i usług z tym związanych.
W naszej gminie od czerwca działają dwa E-kluby
(Gminna Biblioteka Publiczna i Publiczne Gimnazjum), w których uczestnicy podnoszą swoje kompetencje. Zajęcia odbywają się co dwa
tygodnie. Tematy spotkań są dopasowany do
potrzeb i umiejętności każdego z uczestników,
w ten sposób, aby zdobyte kompetencje mogli

wykorzystać w życiu codziennym. Grupy liczą od
pięciu do dziesięciu osób.
Godziny spotkań ustalane są tak, aby pasowały
większości uczestników.
Osobą prowadzącą zajęcia
jest Katarzyna Bartkowska, do której chętni mogą
się zgłaszać osobiście lub
w lokalnych E-klubach.
Zapraszamy serdecznie do
udziału.
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Przebudowa
Pierwszy etap przebudowy stacji
drogi Dźwierzuty uzdatniania wody w Orzynach za nami
– Łupowo w toku Pod koniec lipca oddano do użytku nowe ujęcie wody wraz
Mieszkańcy Łupowa również doczekali się remontu biegnącej przez ich miejscowość drogi. Trasa
1651N jest właśnie przebudowywana. W samej
miejscowości pojawiła się już nowa zatoka autobusowa. Prowadzone są prace na poboczach.
Inwestycja realizowana wspólnie z powiatem docelowo będzie polegała na przebudowie całego
odcinka drogi od Dźwierzut do Łupowa. – Ten
remont jest niezwykle potrzebny nie tylko mieszkańcom Łupowa, ale również Rum. Wielu mieszkańców codziennie przecież korzysta z tej trasy –
wyjaśnia wójt Szydlik. – W przyszłości oczywiście
będziemy zabiegać o remont dalszego odcinka,
właśnie do miejscowości Rumy. W wielu miejscach
ta trasa jest już po prostu bardzo niebezpieczna,
a przecież nie tylko komforty jazdy, ale przede
wszystkim bezpieczeństwo jest najważniejsze.

z nową pompą w Stacji Uzdatniania Wody w Orzynach. Nowa
studnia znacząco podniosła wydajność stacji. Dzięki temu
mieszkańcy Orzyn, Miętkich, części Rańska, Jeleniowa oraz
Marksewa nie odczuwają już niedostatków w dostawie wody.
Stacja Uzdatniania Wody w Orzynach jest najnowszą w naszej gminie. Niestety, jej wydajność
w ostatnich latach okazała się niewystarczająca.
Wpływ na taki stan rzeczy miały dwa czynniki. Po

nową studnię i wpuścić w obieg pozyskaną z niej
wodę. W kolejnym etapie prac będziemy przebudowywać całą stację, aby spełniała wszystkie
niezbędne standardy i pracowała bez zakłóceń
nawet w okresach wzmożonego zapotrzebowania na wodę.
Pierwszy etap prac wraz z projektem kosztował
gminny budżet 177 tys. zł. Do zakończenia inwe-

Stacja w Orzynach zaopatruje
w wodę pięć miejscowości

W ramach przebudowy powstała
m.in. zatoka autobusowa w Łupowie

SUW
w Laurentowie
czeka
przebudowa
Przeprowadzony audyt wodno-ściekowy zweryfikował wiedzę na temat sieci wodociągów w naszej gminie. Okazało się, że wszystkie stacje uzdatniające wodę wymagają remontów i rozbudowy.
Obsługująca m.in. Rumy i Łupowo stacja w Laurentowie będzie kolejną, po Orzynach, którą czeka
gruntowny remont. – W tym momencie jesteśmy
na etapie opracowywania projektu – wyjaśnia
wójt Szydlik. – Z racji na skomplikowany charakter
remontu, wymagane przebudowy i zastosowanie nowych technologii koszt samego projektu
to ponad 90 tys. złotych. Kiedy tylko dostaniemy
projekt, będziemy starali się o dofinansowanie na
realizację tej ważnej inwestycji ze środków WFOŚ.

Stacja w Laurentowie zostanie rozbudowana
i zmodernizowana. Trwają prace projektowe

pierwsze miejscowości, które zaopatruje w wodę
bardzo się rozrosły. Od lat 90-tych, kiedy ją wybudowano, pojawiło się wiele nowych domów
i gospodarstw. Po drugie w czasie budowy zdecydowano się na tylko jedną studnię, która przy
takim poborze wody nie była po prostu wydajna. – Przeprowadzony w 2015 roku audyt wodno
ściekowy pokazał nam priorytety działań. Jako
jedno z pierwszych działań było właśnie wskazane
przebudowanie SUW w Orzynach – wyjaśnia wójt
Marianna Szydlik. – Przystąpiliśmy do opracowania projektu. A w tym roku udało się już wykopać

Nowowywiercona studnia znacznie
podniosła wydajność stacji
stycji potrzeba jeszcze ponad pół miliona. Czy
środki własne gminy wystarczą? – Złożyliśmy
wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i mamy nadzieję na jego pozytywne
rozpatrzenie – wyjaśnia wójt.
Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Przebudowa drogi powiatowej
Dźwierzuty – Grzegrzółki
Jesteśmy na półmetku inwestycji przebudowy
stać z uciążliwych i długich objazdów. – Wiem, że
wiele osób ma bardzo utrudnioną komunikację.
drogi powiatowej Pasym-Dźwierzuty. Realizowany przez powiat remont jest współfinansowany
Jest to jednak niezależne od urzędu gminy. Mamy
nadzieję, że wyremontowana droga zrekompenze środków gminy Dźwierzuty. Na realizację tego
suje im wszystkie uciążliwości wynikające z prozadania gmina przeznaczyła 624 tysięcy złotych.
Jak zapewnia wykonawca, ostrołęcka Ostrada,
wadzonych obecnie prac – mówi wójt.
remont zostanie zakończony jeszcze w sierpniu.
Powiat podzielił remont drogi z Dźwierzut do
Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl
Pasymia na dwa etapy. Leżący na terenie gminy
Pasym odcinek z Grzegrzółek do Pasymia jest już
ukończony i oddany do użytku.
Drugim etapem jest odcinek
znajdujący się na terenie naszej
gminy. – W ramach zadania gmina przebuduje skrzyżowanie
drogi powiatowej z drogą gminną Nr 195020N do Bud – wyjaśnia wójt Marianna Szydlik. – Całość remontu to koszt prawie 3,5
mln złotych. Wkład naszej gminy
to 624 tys.
Zakończenie inwestycji jest
szczególnie wyczekiwane przez
mieszkańców Małszewka i Bud,
którzy z racji na zamknięcie reRemont prowadzony przez Ostradę
montowanej trasy, muszą korzyma zakończyć się w sierpniu 2017r.
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Droga gminna do Stankowa
doczekała się remontu
Ta droga czekała na remont wiele lat. I wreszcie się doczekała.
Mieszkańcy Stankowa już niedługo przestaną odczuwać trudy
wynikające z konieczności pokonania kilometrowej trasy,
w której w wielu miejscach dosłownie brakowało nawierzchni.
Większość dróg gminnych, to szutry. Te dość łatwo
naprawić i w ostatnich latach ich stan znacznie się
poprawił. Są jednak odcinki asfaltowe, które przez
dziesięciolecia eksploatacji straciły nie tylko dawny blask, ale często w zasadzie swoją istotę i zmuszeni do korzystania z nich mieszkańcy po prostu
pogodzili się z tym, że w wielu miejscach brakuje
po prostu nawierzchni. Takim odcinkiem jest wła-

Już pod koniec sierpnia podróżujący
do Stankowa pojadą wyremontowaną drogą

śnie droga gminna Nr 195036N wiodąca od trasy
57 do miejscowości Stankowo. – Mieszkańcy Stankowa już na początku mojej kadencji zjawili się
w urzędzie gminy i prosili o interwencję w sprawie
ich drogi – mówi wójt Marianna Szydlik. – Kto nią
jechał choć raz, ten wie, że jest w naprawdę opłakanym stanie i w wielu miejscach jest po prostu
niebezpieczna. Tego typu remontu nie da się jednak przeprowadzić ot tak, z dnia na dzień.
Musieliśmy przygotować projekty, zabezpieczyć środki i pozyskać dofinansowanie.
Udało się i przystąpiliśmy do remontu.
Mam nadzieję, że oddany odcinek będzie
służył wszystkim jak najdłużej.
Kilometrowy odcinek remontu to koszt
ponad 400 tys. złotych. Gminnym urzędnikom udało się uzyskać dofinansowanie
z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w maksymalnej wysokości
90 tys. złotych.

Z Kałęczyna
do Zalesia
droga jak nowa
W połowie czerwca zakończyła się przebudowa
drogi łączącej Kałęczyn z Zalesiem. – To była jedna
z gorszych dróg w naszej gminie – mówi wójt Szydlik. – Doraźne naprawy niewiele już pomagały.
Dlatego zdecydowaliśmy się na generalny remont
i przebudowę tej drogi. Udało się nam otrzymać
dofinansowanie ze środków PROW, dzięki czemu
do całości inwestycji, która kosztowała 483 tys.
złotych, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 314 tysięcy.
Mieszkańcy miejscowości nie kryją zadowolenia.
Jak podkreślają zwiększył się nie tylko komfort jazdy, ale głównie bezpieczeństwo pieszych. Droga
jest bowiem zdecydowanie szersza. W miejscach,
gdzie nie można było wybudować chodnika wydzielono dla pieszych część jezdni.
rd

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

W dawnym pałacu w Orzynach
powstaną mieszkania socjalne
Jak każdy samorząd zmagamy się z problemem braku
wystarczającej ilości mieszkań socjalnych. – Wiele osób
zgłasza się do urzędu z prośbą o mieszkanie, a tych mamy jak
na lekarstwo – wyjaśnia wójt Marianna Szydlik. Sposobem na
choć częściową zmianę tej sytuacji ma być przystosowanie
pomieszczeń po ośrodku zdrowia w Orzynach na mieszkania.
W dawnym pałacu w Orzynach gmina dysponuje
pomieszczeniami, które do niedawna zajmował
ośrodek zdrowia. Ponieważ instytucja przeniosła
się do swojego, nowowybudowanego przy szkole
budynku, pojawiła się możliwość przystosowania
pomieszczeń na potrzeby mieszkańców. – Jeden
z właścicieli lokali w budynku zaproponował, żebyśmy zrobili tam świetlicę wiejską. Ale z racji na charakter tego
typu lokali, podjęliśmy decyzję,
że lepiej świetlicy nie organizować w budynku, w którym są
lokale mieszkalne – mówi wójt. –
Docelowo świetlica w Orzynach
powstanie w budynku obecnego przedszkola, a w pomieszczeniach po ośrodku zdrowia
przygotujemy trzy mieszkania
socjalne.
Powstała już koncepcja architektoniczna nowych mieszkań.
Obecnie biuro projektowe BPBW
z Olsztyna przygotowuje dokumentację do pozwolenia na budowę. – Obiekt jest wpisany do
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wojewódzkiej ewidencji zabytków, dlatego musimy uzyskać również niezbędne zgody konserwatorskie – wyjaśnia wójt. – Koszt projektu to ponad
36 tys. złotych.
Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

W pomieszczeniach po ośrodku zdrowia
powstaną trzy mieszkania socjalne

Część jezdni na wyremontowanej
trasie przeznaczono dla pieszych

Przygotowania
do remontu
drogi do Dąbrowy
Kolejną gminną inwestycją jest remont drogi do
miejscowości Dąbrowa. Długi na dwa i pół kilometra odcinek wymaga wielu prac. – Na tym etapie
przygotowujemy dokumentację projektową. Sam
koszt projektu przebudowy pierwszego odcinka
to 25 tys. złotych – mówi wójt Szydlik. – Projekt
przebudowy dwóch odcinków powstanie w tym
roku, a trzeciego odcinka w 2018. Wówczas zaczniemy starać się o dofinansowanie na prace
remontowe.
Jak wyjaśnia wójt, szacunkowy koszt tej inwestycji
oscyluje w okolicach 2,5 mln złotych. – To bardzo
skomplikowany remont. Droga wymaga poszerzenia, powrotu na działkę drogową, wycięcia skarp,
które miejscami wchodzą w pas drogi. Czeka nas
zatem ogrom prac.
rd

Gmina opracowuje projekty
na remont drogi do Dąbrowy

nasza GMINA DZWIERZUTY

Przebudowa
drogi
wewnętrznej
W 2014 roku wyremontowano odcinek drogi
wewnętrznej przy blokach na ul. Szczycieńskiej
w Dźwierzutach. Teraz przyszedł czas na dokończenie przebudowy. – Pierwszy odcinek, do drogi 57 jest bardzo dobry. Ale mieszkańcy proszą
o remont drugiego odcinka, zbudowanego z płyt
– mówi wójt. – Wielu z nich parkuje właśnie w głębi osiedla. Płyty są już mocno wyeksploatowane
i droga rzeczywiście wymaga remontu. Przygotowujemy niezbędną do przeprowadzenia remontu
dokumentację. Jej koszt, to 3,5 tys. złotych. Samego kosztu remontu jeszcze nie znamy. Jeśli w tym
roku znajdą się wolne środki, to przeprowadzimy
też sam remont.
rd
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Wyremontują i doposażą
salę widowiskową w GOK
Sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury zazdrości
nam wielu. Szczególne wrażenie na odwiedzających robią
zwłaszcza drewniane rzeźbione elementy. Planowany
remont ma nie tylko przywrócić sali dawny blask, ale również
przystosować ją do aktualnych potrzeb.
Sala widowiskowa dźwierzuckiego GOK jest jego
najstarszą częścią. Została wybudowana jeszcze
przed II wojną. – Wiele osób, które odwiedzają
GOK, zwłaszcza artystów, jest zachwyconych pięknymi drewnianymi wykończeniami sali – mówi
dyrektor placówki Ewa Dolińska-Baczewska. – Niestety, przez lata sala straciła dawny blask. Drewno
wymaga renowacji i uzupełnień, a wyposażenie
zakupu nowoczesnego sprzętu.
O pieniądze na remont sali, GOK starał się już
wcześniej. – W 2016 roku ośrodek złożył projekt
na remont do Ministerstwa Kultury. Tam, pomimo
tego, że uzyskaliśmy wymaganą regulaminem
ilość punktów, nie dostaliśmy dofinansowania,

Mieszkańcy bloków przy Szczycieńskiej mogą
liczyć na remont drugiego odcinka ich drogi

Projekt zjazdu
na plac sołecki
Mieszkańcy Orzyn mają swój plac, na którym organizują festyny i biesiady. Niestety, istniejący –
swoją drogą bardzo niewygodny obecnie zjazd
– jest nielegalny. – Zjazd nie figuruje w żadnej dokumentacji – wyjaśnia wójt. – Dlatego przystąpiliśmy do przygotowania dokumentacji i będziemy
go wykonywać. Społeczność Orzyn wykorzystuje
plac coraz częściej i chcemy, by także takie elementy, jak wjazd były w pełni przystosowane do
użytkowania. Nie jest to co prawda jakaś wielka
inwestycja, ale tylko sam projekt kosztował nas
3500 złotych.
rd

Trwają prace nad zjazdem
na plac sołecki w Orzynach

ZGŁOŚ SWOJĄ FIRMĘ JUŻ DZIŚ!!!
kontakt: 508 336 353
PASYM, 9-10 WRZEŚNIA
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W ramach remontu sali zostaną m.in. uzupełnione
brakujące elementy drewnianych ozdób

gdyż zabrakło środków – wyjaśnia wójt Marianna
Szydlik. – Tym razem projekt o dofinansowanie
złożyła do LEADER’a gmina i udało się. Projekt
został zakwalifikowany do dofinansowania i trafił
teraz do Urzędu Marszałkowskiego.
W ramach remontu zostaną odrestaurowane
i oczyszczone z farby olejnej drewniane elementy
sali, zostanie powiększona scena, która dodatkowo zyska kurtynę mechaniczną oraz kulisy i horyzont. Zostaną zakupione elementy oświetlenia
scenicznego i profesjonalne nagłośnienie. Wymieniona zostanie również instalacja elektryczna, CO
oraz podłoga. Koszt całej inwestycji to blisko 200
tys. złotych. Dofinansowanie z programu LEADER
wyniesie 132 tysiące.
To nie jedyne zmiany, jakie
czekają ośrodek kultury. 30
czerwca pozwolenie na budowę uzyskał projekt rozbudowy Gminnego Ośrodka
Kultury o pomieszczenia
biblioteki gminnej i klubu integracji społecznej. Na obecnym etapie gminni urzędnicy
przygotowują projekty na dofinansowanie rozbudowy ze
środków zewnętrznych.
Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Gmina planuje projekt i budowę
domów socjalnych
Na fragmencie leżącej przy wjeździe do Dźwierzut
działki gmina planuje wybudować dwa budynki
z mieszkaniami socjalnymi. – Mieszkań socjalnych
potrzeba coraz więcej, a gmina nie dysponuje
lokalami, które mogłaby na nie przeznaczyć. Dlatego podjęliśmy decyzje o budowie nowych budynków na działce, która znajduje się w obrębie
Dźwierzut, przy drodze 57 – mówi wójt Marianna
Szydlik. – Jesteśmy na etapie wyłaniania projektanta i rozmów z ANR o przekazanie gruntu.
Wójt wyjaśnia, że docelowo mają
powstać dwa budynki po 10 lokali mieszkalnych każdy. Dysponując
takim zasobem udałoby się unormalizować sytuację lokali socjalnych
w gminie. – Patrzymy na ten problem
perspektywicznie. Z każdym rokiem
przybywa osób biednych. Są na przykład sytuacje, kiedy osoba starsza zostaje samotna, bo umiera małżonek.
Nie ma wówczas możliwości sama
opłacać wysokiego czynszu. Mieszkania socjalne są dla takich osób szansą
na godne życie. Dlatego jako samorząd staramy się, żeby te mieszkania
jak najszybciej powstały.

Oczywiście budżetu gminy nie stać na udźwigniecie tak kosztownej inwestycji, ale szansą są środki
zewnętrze. – Na początek musimy znać koszt takiej inwestycji i mieć projekty z odpowiednimi pozwoleniami. Dopiero wówczas możemy aplikować
o dofinansowanie inwestycji.
Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Budynki socjalne staną na gminnej
działce przy ulicy Szczycieńskiej
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W Orzynach powstanie przedszkole Nowe
dostosowane do wymogów
ogrzewanie
Przed gminą Dźwierzuty kolejne wyzwanie inwestycyjne. Tym w podstawówce
razem samorząd zmierzy się z budową nowego przedszkola
w Orzynach. Obecny obiekt nie spełnia wymogów i norm.
Planowana inwestycja ma powstać w pobliżu szkoły i sali
gimnastycznej.
- Przed nami duże wyzwanie inwestycyjne – mówi
wójt Marianna Szydlik. – W związku z potrzebą
dostosowania budynku przedszkola do wymagań, które narzucają przepisy, podjęliśmy decyzje,
że łatwiej będzie wybudować nowy obiekt, niż dostosowywać obecny.
Przypomnijmy: przedszkole w Orzynach, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego,
funkcjonuje obecnie w piętrowym budynku nie
spełniającym wymogów wynikających z przeznaczenia. Np. na pierwsze piętro prowadzą dość stro-

Budynek przedszkola w Orzynach
docelowo ma zostać świetlicą wiejską
me i niewygodne schody. Przeprowadzone ostatnio ćwiczenia przeciwpożarowe obnażyły słabości
budynku i niebezpieczeństwa, które może powodować dalsze jego użytkowanie. Poza tym, budy-

nek przedszkola ulokowany jest po przeciwnej niż
szkoła stronie ruchliwej trasy nr 600. – Chcemy,
aby nowe przedszkole stanęło na działce przylegającej do Sali gimnastycznej. Będzie wówczas stanowić jeden kompleks – wyjaśnia wójt. – To ułatwi
nie tylko funkcjonowanie, ale podniesie również
poziom bezpieczeństwa. W tym roku przystępujemy do przygotowania dokumentacji projektowej.
Koszt projektu z pozwoleniem na budowę to ponad 50 tys. złotych.
Jak podkreśla wójt, samorządowcom bardzo zależy na tym, aby najmłodsi mieli dobre warunki do
pierwszych kroków w świecie edukacji. – Przedszkole, to często najważniejszy moment w rozwoju naukowym człowieka. Poza wspaniałymi
wychowawczyniami, których wspomnienie często
towarzyszy nam przez całe życie, ważne jest, aby
warunki w jakich dziecko spędza dużą część dnia
były możliwie najlepsze – mówi wójt Szydlik.
W założeniu nowe przedszkole będzie parterowe
i dostosowane do obowiązujących przepisów.
Budynek po obecnym przedszkolu zostanie zaadaptowany na świetlicę wiejską sołectwa Orzyny.
– Budowa nowego przedszkola przyniesie również
tę korzyść, że wreszcie tak duże i aktywne sołectwo, jakim są Orzyny, będzie miało swoją świetlicę.
Dotychczas spotkania wiejskie odbywają się w budynku szkoły – dodaje Marianna Szydlik.
Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Planowane gminne inwestycje
wodno-kanalizacyjne
Wykonany w 2015 roku audyt wodno-ściekowy
pozwolił nie tylko określić stan stacji uzdatniania wody, które znajdują się w naszej gminie, ale
również pokazał kierunki rozwoju sieci. W tym
roku urząd gminy przygotowuje trzy projekty rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
Trwają również rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych dofinansowanie budowy biologicznej
oczyszczalni ścieków w Grodziskach.

W tym roku zostanie
opracowana dokumentacja rozbudowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej do Śledzi

Najbardziej zaawansowane prace nad dokumentacją projektu rozbudowy sieci wodociągowej
dotyczą wschodniego brzegu jeziora Sasek Wielki
w Linowie. Tu projektowana sieć ma objąć mieszkańców, którzy mają już dostęp do kanalizacji, ale
wciąż nie mają wodociągu. – Dokumentacja ma
być gotowa w najbliższych miesiącach – mówi
wójt Szydlik. – Przygotowuje ją „NOW-EKO” Biuro
Projektów Sp. z o.o. z Olsztyna. Koszt dokumentacji to 21 tys. złotych. Przygotowujemy się również
do wybrania projektantów, którzy wykonają dokumentacje na projekty rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do miejscowości Śledzie
w ramach Aglomeracji Dźwierzuty i rozbudowy
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Julianowo w ramach Aglomeracji Dźwierzuty.
To nasze tegoroczne priorytety. Oczywiście koszt
budowy, którą planujemy na rok 2018, będziemy
starali się pokryć w dużej mierze ze środków zewnętrznych.
Wójt podjęła już również rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych w sprawie budowy biologicznej oczyszczalni ścieków w Grodziskach. Agencja
dofinansowuje budowy oczyszczalni na terenach
popegeerowskich. Właśnie z jej środków została
wybudowana oczyszczalnia w Stankowie.

Orzyńska Szkoła Podstawowa doczeka się wreszcie wymiany centralnego ogrzewania. W tym roku
gmina wykonała dokumentację przebudowy.
Szacunkowy koszt tej inwestycji to ponad 90 tys.
złotych. Część z tej kwoty ma zostać pokryta ze
środków RPO. – Przystępujemy do ubiegania się
o dotację – wyjaśnia wójt. – Mamy nadzieję, że
wniosek otrzyma pozytywną opinię i w przyszłym
roku uda się wymienić centralne ogrzewanie
w szkole. To z pewnością poprawi komfort nauki
i pozwoli zaoszczędzić na opale, ponieważ obecna
instalacja jest już nie tylko wysłużona, ale i przestarzała. W zeszłym roku miała miejsce dość poważna awaria. Duża część wody uciekała z obiegu
pęknięciem, które pojawiło się pod podłogą.

Przygotowano już projekt wymiany
ogrzewania w budynku SP w Orzynach

W Targowie
widno
i bezpiecznie
Mieszkańcy ciągu domków jednorodzinnych
w Targowie doczekali się oświetlenia swojej drogi.
To duże ułatwienie zwłaszcza dla osób starszych
i dzieci. W ramach inwestycji zamontowano cztery
lampy. Dodatkowo wykonawca zainstalował na
jednym ze słupów przyłącze tymczasowe, które
będzie zaopatrywać w prąd organizowane na boisku wiejskim imprezy. Koszt inwestycji to 8,5 tys.
złotych.

Dzięki zamontowanemu oświetleniu
mieszkańcy domów położonych
przy boisku czują się bezpieczniej

ZGŁOŚ SWOJĄ FIRMĘ JUŻ DZIŚ!!!
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Turystycznym szlakiem mieszkańców gminy
Poprosiliśmy na Facebook’u o to, żebyście zaproponowali, co warto zobaczyć i odwiedzić
w naszej gminie. Odzew był niesamowity – przedstawiliście kilkanaście bardziej i mniej
znanych miejsc. Dziś prezentujemy jedynie kilka z nich. Kolejne w następnym numerze naszego
biuletynu.
Fot. Rad
osław D

ąbrows

ki

Rezerwat Kulka
Coś dla spragnionych leśnej ciszy, niezwykłego mikroklimatu i pięknych tras
rowerowych. Założony dla ochrony rzadkiej roślinności w 1955 roku Rezerwat
Kulka znajduje się w pobliżu miejscowości Orzyny nad wschodnim brzegiem
jeziora Łęsk. Jest to jezioro rynnowe o wysokich i stromych brzegach. Występujący po wschodniej stronie jeziora mikroklimat sprzyja występowaniu
rzadkich gatunków roślin, takich jak sasanka łąkowa, sparceta piaskowa, driakiew żółtawa i inne. Niektóre z tych roślin są w stadium zaniku wskutek zmian
w charakterze stosunków świetlnych. Dlatego, jeśli chcielibyście je jeszcze zobaczyć – nie zwlekajcie. Wkrótce może ich już nie być!
Wiadukty nieczynnej trasy kolejowej
Coś dla miłośników dawnej kolei. Wiadukty kiedyś pozwalały przedostać się
pociągiem ze Szczytna do Biskupca. Dziś na większości z nich porasta wysoka
trawa, a po torach nie ma już śladu. Wiadukty stoją jednak dumne i wciąż mają
swój niezwykły urok. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć wszystkie 11 wiaduktów
znajdujących się na terenie naszej gminy musi się pospieszyć. Jeden z nich,
w Nowych Kiejkutach, czeka rozbiórka.

Jeziora pośród lasów
Większość z 15 leżących na terenie gminy jezior okalają lasy. Są gratką nie tylko dla wędkarzy i spragnionych w czasie upałów kąpieli turystów i mieszkańców. To także miejsca, gdzie można spacerować i jeździć rowerem. Przy wielu
jeziorach pojawiły się ogólnodostępne pomosty i plaże. Więc, kiedy żar leje się
z nieba… Nad jezioro!

Perła architektury w Dźwierzutach
Coś dla miłośników piękna architektury – dźwierzucki kościół ewangelicki. Pochodzący z XIX wieku obiekt uległ pożarowi w 1691 roku. Odbudowany na
przełomie XVII i XVIII wieku, z zachowaniem murów wieży stanowi najstarszy
zabytek znajdujący się na terenie gminy. Dzięki staraniom obecnego proboszcza, ks. Witolda Twardzika odzyskuje niezwykły blask. Wewnątrz możemy
podziwiać piękny barokowy ołtarz, ambonę oraz odrestaurowane organy, na
których od kilku lat odbywają się Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej.
Ślady tych, którzy żyli przed nami
Na terenie gminy rozsiane są nieczynne już i często zapomniane cmentarze.
O niektóre z nich dbają lokalne społeczności. Cmentarze takie możemy spotkać m.in. w Targowie, Dąbrowie, czy Kałęczynie. Warto odwiedzić je nie tylko
by zapalić świeczkę i pomodlić się za tych, którzy żyli przed nami na tych ziemiach. Możemy podziwiać na nich również arcydzieła metaloplastyki – krzyże
nagrobne, których bogata ornamentyka tak mocno kontrastuje z królującymi
jeszcze do niedawna lastrykowymi nagrobkami. Warto odwiedzić, bo pomimo
że cmentarze w części wykonane z żelaza, przemijają jak pamięć o tych, którzy
byli.
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Strażackie zawody. Na wodzie radzą sobie doskonale
Siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dźwierzuty
wzięło udział w zawodach, rozegranych w niedzielę, 13 sierpnia na jeziorze
Sasek Wielki w Linowie. Zwyciężyło OSP Dźwierzuty. Na drugim miejscu uplasowało się OSP Rańsk. Trzecie zajęli gospodarze imprezy, OSP Linowo. Zawody
zorganizował Zarząd Gminny OSP w Dźwierzutach.

Fot. Rad

osław D

ąbrows

Druhowie Michał Murawski i Adrian Krajewski w akcji. To
w dużej mierze dzięki nim OSP Dźwierzuty sięgnęły po złoto

Nurkowie jak co roku oczyścili dno jeziora
przy plaży, na której rozegrano zawody

Gospodarze imprezy, OSP Linowo w akcji.
Osiągnięty wynik pozwolił zająć miejsce trzecie

Druh Tadeusz Bojanowski z OSP Rańsk. Doświadczenie
i niezwykła sprawność. A Rańsk na miejscu drugim

Jedni z młodszych uczestników
zmagań – druhowie z OSP Miętkie

Pomimo chłodu wejście do wody nie zajmowało zbyt
wiele czasu. Ratunek tonącemu musi przyjść natychmiast

Druhna Kamila Świderska i druh Tomek Witczak –
OSP Rumy gotowi do zawodów i do prawdziwej akcji

ki
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Trzydzieścioro dzieci z gminy Dźwierzuty wzięło udział
w półkoloniach przygotowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury. Były gry, zabawy, zajęcia plastyczne,
poznawanie ciekawych miejsc i legend
związanych z naszymi stronami. Nie było
smartfonów, komputerów i telewizji. Przez
miesiąc dzieciaki nie narzekały na nudę.

Półkoloniści nie mieli czasu na nudę.
Wyruszyli na „Poszukiwanie Legend”, czyli grę
terenową przygotowaną przez Alę Zęgotę

Z wizytą u festiwalowego
Dziada na Placu Strażackim

Pamiątkowe zdjecie z członkami
zespołu „Niebieskie Chabry”
Gra terenowa odbyła się dwa razy, dla
młodszej i starszej grupy półkolonii. Za
drugim razem dołączyły dzieci z Miętkich

A na zakończenie wszyscy półkoloniści
dostali pamiątkowe dyplomy i prezenty

Prawa noga na zielone, lewa ręka na
czerwone, czyli twisterowe wygibasy
Warsztaty karmelarskie, które odbyły się w
dniu wizyty gości z Kazachstanu były najsłodszym akcentem wakacyjnych zajeć w GOK

Legendy ulepione z gliny. Najpierw
dzieciaki poznały legendy, a potem
opowiadały je za pomocą gliny

Do fajnej zabawy wystarczy kilka krzeseł
i radosne towarzystwo rówieśników

Spotkania w piekarni, czyli podróże półkolonistów
prezesa GS Jerzego Kilijańskiego i zobaczyły koWe wtorek, 8 sierpnia, dzieci z półkolonii Gminlekcję nagród, jakie Piekarnia GS zdobywa na licznego Ośrodka Kultury odwiedziły piekarnię GS
w Dźwierzutach. Po miłym powitaniu przez panych konkursach i targach. Miło jest mieć świadomość, że w Dźwierzutach powstaje tak smaczne,
nów Jerzego Kilijańskiego i Andrzeja Orłowskiego
dzieciaki dowiedziały się z czego i jak wypieka się
zdrowe i doceniane pieczywo.
chleb. – Bardzo cieszę się z tej wizyty, ponieważ
Półkoloniści z GOK
po raz pierwszy w życiu byłam w piekarni i dowiedziałam się na przykład ile dziennie piecze się
Fot. Półk
oloniśc
bułek i chlebów oraz jak
i z GOK
ciężka jest praca piekarza
– mówi Wiktoria Bruk.
Po ciekawej lekcji piekarnictwa kierownik piekarni,
Andrzej Orłowski pokazał,
jak wyrabia się ciasto i formuje chleb, bułki i chałkę.
Ku wielkiej uciesze kolonistów piekarz pozwolił im
samodzielnie spróbować
uformować jakiś wypiek.
Na koniec spotkania dzieci otrzymały po świeżo
upieczonej bułce.
Po krótkiej przerwie
w Gminnym Ośrodku
Formowanie pieczywa wymaga dużego doświadczenia i sporej wprawy
Kultury dzieci odwiedziły

Pan Prezes GS Jerzy Kilijański
opowiedział o nagrodach, które
zdobywa pieczywo z Dźwierzut
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Piękny jubileusz strażaków w Targowie
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Istniejąca od 1947 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dźwierzutach obchodziła
w tym roku 70-lecie istnienia. – Dziś jednostka jest doprawdy wielopokoleniowa – mówił do
zebranych 22 lipca w Targowie gości Paweł Wyszyński, prezes OSP Targowo. – Służą w niej już
nie tylko ojcowie i synowie, ale również dziadkowie i wnuki.
Ochotnicza Straż Pożarna w Targowie, podobnie jak w wielu miejscowościach
naszej gminy stanowi centrum aktywności lokalnej społeczności. To tu odbywają się spotkania, festyny i wiejskie wigilie. – OSP to często nie tylko osoby
związane z gaszeniem pożarów, czy usuwaniem zagrożeń. To społeczność,
która aktywuje całe miejscowości. Tak właśnie jest tu, w Targowie – mówiła do
zebranych na uroczystym jubileuszy wójt Marianna Szydlik. Jak podkreślała,
dzięki strażakom mieszkańcy gminy czują się nie tylko bardziej bezpiecznie,
ale również mogą coraz bardziej czuć się wspólnotą. Osobistych i ciepłych
słów nie szczędzili druhom z Targowa również przybyli goście. Pułkownik
Stanisław Mikulak wspominał proces budowy strażnicy. Starosta Jarosław Matłach mówił o swoim pierwszym doświadczeniu ze strażą w Targowie. Sylwia
Jaskulska, z Zarządu Województwa zapewniała o pamięci i aktywnym wsparciu jednostki.
- Dla nas, strażaków niezwykle ważne jest to, że jednostka się rozwija, a świadczą o tym liczne przyjęcia w poczet drużyn młodzieżowej i żeńskiej. Nie było
by tego wszystkiego, gdyby nie piękna i pełna poświecenia praca naszych
dziadków i ojców, którym w tym miejscu chcemy bardzo serdecznie podziękować – podkreślał z kolei prezes OSP, Paweł Wyszyński.
Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Jednostka otrzymała Złoty Medal
za Zasługi dla Pożarnictwa

Wzruszający moment uroczystości, jeden z seniorów Targowskiej
straży, druh Edward Babiel odbiera Odznakę za wysługę lat

Na uroczystym jubileuszy zjawili się przedstawiciele
wszystkich jednostek OSP z terenu gminy

Były prezes OSP w Targowie, druh Mirosław
Ziętak otrzymał Złoty Znak Związku OSP RP

W czasie uroczystości wystąpiła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krzynowłogi Małej

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa trafił do obecnego prezesa OSP
w Targowie, Pawła Wyszyńskiego, brązowy do druha Grzegorza Filipiaka

W obchodach 70-lecia OSP w Targowie wzieli udział
przedstawiciele włądz samorządowych oraz duchowni
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Mistrzowskie dźwięki
w kościele
Takie koncerty, to prawdziwa rzadkość. Dlatego ci, którzy zdecydowali się
wybrać w niedzielę, 23 lipca, na koncert inauguracyjny XX Pasymskich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej Pasym-Dźwierzuty, do ewangelickiego kościoła w Dźwierzutach przeżyli prawdziwą kulturalną ucztę. Wirtuozi
trąbki - prof. Roman Gryń
i organów - dr Bogdan
Narloch zabrali nas w przepiękną podróż w świat muzyki nie tylko kameralnej.
I udowodnili, że Vivaldi
i Szopen mogą brzmieć cudownie w aranżacjach na
organy i trąbkę.

Jubileusz w Sąpłatach
W niedzielę, 16 sierpnia, z tej okazji przed budynkiem byłej szkoły, w którym mieści się muzeum, odbył się festyn z okazji 20-lecia istnienia Muzeum
Regionalnego w Spłatach. Oprócz podziwiania występów lokalnych zespołów, goście wspominali Marynę Okęcką–Bromkową, założycielkę muzeum,
która przez wiele lat gromadziła przedmioty codziennego użytku, meble,
rzeźby i obrazy. W podróżach po mazurskich i warmińskich miejscowościach towarzyszyła jej Zofia Kubicka, była kierowniczka szkoły w Sąpłatach.
Biesiadnikom nad wszystko smakowały specjały miejscowych kobiet, które
przygotowały obficie zaopatrzone stoiska z domowym jadłem. A kto miał siły
i ochotę mógł potańczyć
w nowo zbudowanej przez
sołectwo wiacie do rytmów serwowanych przez
DJ Student.

Disco Day Dźwierzuty
- zabawa na całego
Kilkaset osób bawiło się w sobotę w Dźwierzutach na plenerowej imprezie
tanecznej Disco Day Dźwierzuty. Gwiazdą wieczoru był Dominik Feldman,
znany jako FOX, przy którego przeboju „Zaskakująca” zebrani wprost szaleli
pod sceną. Wokalista doskonale bawił publiczność,
rozdał kilkanaście płyt
i zaprosił na scenę swoich
fanów, z którymi wspólnie
zaśpiewał refren jednego
z przebojów Disco Polo.

Seniorzy z Dźwierzut
na wycieczce
Tym razem celem wyprawy 40 -osobowej grupy seniorów z Koła Emerytów
i Rencistów i ich sympatyków z Dźwierzut były Sandomierz i Kazimierz Dolny.
Uczestnicy wycieczki mogli podziwiać perły architektury Sandomierza
i przejść uliczkami, którymi rowerem przejeżdża serialowy Ojciec Mateusz.
Wycieczki to również imprezy integracyjne. Nie mogło ich zabraknąć i na
tej wyprawie. Przy dźwiękach akordeonu bawiono
się do późna. Drugiego
dnia dźwierzuccy seniorzy
zwiedzali urokliwe zakątki
położonego nad Wisłą Kazimierza Dolnego.

OK

Festyn Rodzinny w Miętkich
Występ zespołu folklorystycznego JAŚWERKA oraz recital młodej wokalistki
Wiktorii Kłusek pod kierownictwem Janusza Ałaja z Gminnego Ośrodka Kultury, uświetnił Festyn Rodzinny w Miętkich. Impreza przeprowadzona profesjonalnie przez Joannę Wróż, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich
w Miętkich, obfitowała w wiele innych atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Oprócz wspomnianych już wykonawców, na plenerowej scenie wystąpił miejscowy zespół śpiewaczy „MIĘTKOWIANKI” oraz dzieci i młodzież, na
co dzień uczestnicząca w zajęciach artystycznych w świetlicy w Miętkich pod
okiem Asi Wróż. Na dzieci
i młodzież czekało wiele
konkursów
sportowo-sprawnościowych z nagrodami. Dorośli mieszkańcy
Miętkich i innych miejscowości, mieli możliwość
degustacji wspaniałych potraw, serwowanych przez
Panie z KGW.

Chabry z Kazachstanu
W czwartek, 20 lipca, Dźwierzuty odwiedzili wyjątkowi goście – zespół Niebieskie Chabry z Karagandy w Kazachstanie. To młodzież o polskich korzeniach zrzeszona w założonym przez Wiesławę Sobiszek zespole. W naszej
gminie Chabry spędziły cały dzień. Najpierw wzięły udział w warsztatach
karmelarskich organizowanych w GOK. Później odwiedziły
gospodarstwo
agroturystyczne PATATAJ,
gdzie jeździły konno i lepiły w glinie. Wieczorem
wystąpiły w dźwierzuckim
amfiteatrze z programem
polskich pieśni i tańców.

Gminne Dni Rodziny
Rodzina niedziela. Tak można nazwać to, co działo się 21 maja w Dźwierzutach. Najpierw uroczysta msza w ich intencji. Później piknik na Placu Strażackim, a tam: przedstawienie
bajki „O Ani, co się zmieniła”, zabawy sportowe dla
całych rodzin, strzelnica
wojskowa, kule wodne,
wata cukrowa i kiełbaski.
Wszystko za darmo i bez
alkoholu. Bo przecież można bawić się i to znakomicie bez używek!

Noc Świętojańska
w Orzynach
Tradycyjnie świętowanie Nocy Świętojańskiej przeżyliśmy w Orzynach. Na
przygotowanym przez sołectwo festynie bawili się mieszkańcy i goście.
Festyn rozpoczął się uroczystą mszą. Po niej do głosu doszły wróżki, które
zabrały dzieci w krainę elfów. W czasie imprezy można było wziąć udział
w warsztatach kaletniczych. Po powrocie z występów w Pasymiu, członkowie Nieformalnej Grupy
Teatralnej Domalesia zainaugurowali
biesiadną
zabawę tradycyjnym tańcem wokół ognia. Do tańca przygrywał zespół Full
Serwis.

str. 13

NR

6, 2017

nasza GMINA DZWIERZUTY

Drugi Festiwal
Kultury Słowiańskiej i Pruskiej w Dźwierzutach
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Jednego dnia w roku mieszkańcy Dźwierzut i goście mogą na kilka godzin cofnąć się w czasie
i zobaczyć, jak wyglądało życie w czasach Słowian i Prusów. W tym roku dźwierzucki festiwal
odwiedziło ponad 800 gości. Część by ścigać się w biegu o Złotą Babę, część, by wziąć udział
w warsztatach, zwiedzić wystawę o taboretach, czy zobaczyć przedstawienie oparte na
wierzeniach Słowian. Ci, którzy byli, nie żałowali.
Festiwal rozpoczął się o godz. 10 koncertem muzyki kameralnej w wykonaniu olsztyńskiego kwintetu Pro Musica Antiqua. Prowadzony przez prof.
Leszka Szarzyńskiego koncert przeniósł kilkudziesiecioosobową grupę miłośników kameralistyki
w świat barokowych dźwięków. Mury pasymskiego kościoła ewangelickiego rozbrzmiały utworami Bacha i Haendla. Ale nie zabrakło również
utworów współczesnych, choćby Ennio Morricone

uczestnicy festiwalu przenieśli się na Plac Strażacki. Tu nie mogło zabraknąć warsztatów dawnych
rzemiosł. Tego dnia każdy, kto zjawił się na placu
festiwalowym mógł spróbować swoich sił w kaletnictwie, garncarstwie, tkactwie, hafciarstwie, rzeźbie, pleceniu z lipowego łyka, wyrabianiu łuków,
fechtunku i innych przydatnych w średniowieczu
zajęciach. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły
się wioski Prusów, Słowian i obozowisko krzyżac-

Warsztaty rzemiosł dawnych cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem gości festiwalu
otworzył wicedyrektor muzeum dr Wojciech Borkowski, który wcielił się również w rolę kustosza
i oprowadził chętnych po niezwykłym wycinku
historii, którą napisał niezwyciężony czeski dowódca Jan Żiżka. Dla chętnych pogłębienia wiedzy historycznej organizatorzy - dźwierzucki GOK,
OSP Dźwierzuty i gmina - przygotowali specjalny
Namiot Wiedzy, gdzie Henryk Plis i Robert Arbatowski dzielili się swoimi pasjami. W ramach festiwalu odbył się również konkurs kulinarny „Podpłomykowe wariacje”, w którym zwyciężyła potrawa
przygotowana przez sołectwo Dźwierzuty.
Rota Zaciężna z Sensburga, słynie również z tego,
że pokazy walk rycerskich w ich wykonaniu nie
Słowiański Ryt(m), widowisko przygotowane na II FKSiP oparto na wierzeniach Słowian
i przepięknej arii ze ścieżki dźwiękowej do „Misji”.
O 13. miłośnicy twórczości Małgorzaty Kalicińskiej mieli możliwość spotkać się z nią w Gminnej
Bibliotece Publicznej i porozmawiać o losach nie
tylko bohaterów powieści, ale i jej samej. Pani
Małgosia z radością wróciła do miejsc, w których
spędziła kilka lat swojego życia. O godzinie 15.

kie, przygotowane przez Rotę Zaciężną Strażnicy
Sensburg. - Jesteśmy zaskoczeni skalą tego przedsięwzięcia - nie krył zdumienia Dariusz Żyłowski,
dowódca Roty, a na co dzień dyrektor mrągowskiego muzeum. - To chyba największa impreza
organizowana nie w dużym mieście, na której są
takie tłumy. Dla nas bardzo przyjemne jest to, że
ciągle ktoś do
nas przychodzi, dopytuje,
rozmawia,
bierze udział
w grach.
Specjalnie
na Festiwal,
Pa ń s t w o w e
Muzeum Archeologiczne
w Warszawie
w ypoż ycz yło wystawę
o Husytach
walczących
z Zakonem
Krz yżackim.
Wystawę
wystrzałem
Koncert Pro Musica Antiqua zainaugurował II FKSiP
z hakownicy

Małgorzata Klaicińska opowiedziała
nie tylko o losach bohaterów swoich
powieści, ale również o swoim życiu

są symulowane. Jak brzmi uderzenie mieczem
w zbroję mogli przekonać się ci, którzy zdecydowali się obejrzeć rycerskie widowisko. Przeplatane
średniowiecznymi tańcami walki budziły prawdziwy aplauz publiczności. Pomimo walki w pełnym
kontakcie nikomu z rycerzy nic złego się nie stało.
Na zakończenie publiczność festiwalowa wzięła udział w przygotowanym przez GOK, Joannę
Gawryszewską i jej Chór Pasjonata oraz tancerki
z olsztyńskiej formacji tanecznej autorskim przedstawieniu - Słowiański ryt(m).
Radosław Dąbrowski
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Zwycięska młodzieżowa drużyna z Dźwierzut
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- Na co dzień krwiodawców różni wiele. Wiek, status społeczny, staż pracy. Łączy szlachetne
działanie, jakim wątpienia jest honorowe krwiodawstwo. Bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim klubom i ich zawodnikom uczestniczącym w rywalizacji, za postawę i poświęcenie,
za „Dar Serca”, ponieważ oddając krew pokazują jak ważna jest idea poświęcenia się drugiemu
człowiekowi - zwracał się do zawodników biorących udział w spartakiadzie Ryszard Gidziński,
Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Szczytnie.
W sobotę, 10 czerwca w Dźwierzutach odbyła się
XXVIII Powiatowa Spartakiada Klubów HDK. Głównym celem imprezy jest integracja środowiska
krwiodawców i propagowanie idei honorowego
krwiodawstwa. - Na co dzień krwiodawców różni wiele: wiek, status społeczny, staż pracy. Łączy
szlachetne działanie, jakim wątpienia jest honorowe krwiodawstwo. Krew to lek, którego w żaden sposób nie można zastąpić, dlatego bardzo
serdecznie dziękujemy wszystkim Klubom i ich
zawodnikom uczestniczącym w rywalizacji, za
postawę i poświęcenie, za „Dar Serca”, ponieważ
oddając krew pokazują jak ważna jest idea po-

święcenia się drugiemu człowiekowi - zwracał się
do zawodników Ryszard Gidziński Prezes Oddziału
Rejonowego PCK w Szczytnie.
Do rywalizacji stanęły cztery kluby HDK. Drużyny
rywalizowały w kategoriach dorośli i młodzież.
Pierwsze miejsce w kategorii dorośli zajęła drużyna HDK z Klonu, o punkt mniej zdobyli krwiodawcy z klubu w Świętajnie, na trzeciej pozycji
uplasowali się zawodnicy z Dźwierzut, a czwarte
przypadło klubowi HDK z Jedwabna. W kategorii młodzieżowej na podium stanęła drużyna
z Dźwierzut, drugie miejsce zdobyli zawodnicy
z Pasymia, na trzecim miejscu uplasowali się za-

Do rywalizacji stanęły cztery kluby HDK z naszego powiatu

wodnicy z Klonu a czwarte miejsce należało do
drużyny z Jedwabna.
Dziękując zawodnikom za udział w spartakiadzie, wójt Marianna Szydlik zapewniła ich, że nasza gmina zawsze jest dla nich i na ich działania
otwarta.

W ferworze walki łatwo
o kontuzję. Ale od czego jest drużyna…

Już niedługo młodzież będzie mogła również oddawać krew

Wśród dorosłych zwyciężyli krwiodawcy z Klonu

Młodzieżowa drużyna z Dźwierzut stanęła na najwyższym stopniu podium

Zawodnicy rywalizowali w sześciu konkurencjach, m.in. slalomie z piłką
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Sport. Nocny Turniej Piłki Nożnej pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Dźwierzuty

Finał rozegrany po północy
Pogoda, publiczność oraz duch rywalizacji sportowej i dobrej zabawy w letnią noc stworzyło dobry klimat do wspólnego spotkania zawodników
z różnych stron Gminy i Powiatu. Zebranych powitał animator Jarosław Szpyrka oraz wójt Marianna

Uczestnicy

1. BinSoft-Port Lotniczy
Olsztyn-Mazury
2. Brygada Kryzys
3. FM Bravo
4. Wilki
5.Wiecznie Młodzi
6. Stankowo
7. Naganiacze
8. Termalica

Szydlik, życząc piłkarzom zwycięstwa, a kibicom
wielu wrażeń i emocji sportowych. Zmagania
drużyn rzetelnie oceniał sędzia Turnieju - Robert
Deptuła. Dla zawodników przygotowano poczęstunek w postaci kiełbaski z grilla oraz napoi,

które ufundowała pani wójt. Około 1.00 w nocy
rozegrano finałowy mecz, po którym nastąpiła uroczystość wręczenia pucharów i statuetek.
Jarosław Szpyrka
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Końcowa klasyfikacja
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I miejsce - BinSoft-Port Lotniczy Olsztyn-Mazury
II miejsce – Termalica
III miejsce – FM Bravo
IV miejsce - Wiecznie Młodzi
Najlepszy Zawodnik – Michał Kwiecień
Najlepszy Bramkarz – Tomasz Przybysz
Najlepszy Strzelec – Szymon Chrzanowski
Nagroda Radnego Gminy Jacka Kandybowicza dla
Najmłodszego Zawodnika – Gabriel Sachajczuk

Sport. Zawody sportowo-pożarnicze w Mietkich

Sportowa rywalizacja i wiele uśmiechu

Fot. Rad

Druhowie z OSP Linowo siegnęli po zwycięstwo
drużyn męskich. Wśród kobiet triumfowały Rumy.

W czasie zawodów z pokazami wystąpiły trzy
dziecięce drużyny z Dźwierzut, Targowa i Linowa

A tak wygląda nowe pokolenie strażaków.
Czujemy się bezpieczni!

Zawody budziły ogromne emocje – zawodniczka żeńskiej
drużyny OSP Linowo przeżywa niepowodzenie koleżanek

Jak gasi się pożary w tej gminie wiedzą nawet dzieci

Tradycją zawodów są „chrzty” strażackie. Kto pierwszy
raz bierze udział, ten na koniec trafia do basenu
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II Bieg o Złotą Babę Dźwierzucką
Ponad 200 zawodników i zawodniczek z całej
Polski stanęło na starcie II Biegu o Złotą Babę
Dźwierzucką. Do pokonania mieli dystans
9300 metrów. Wymagająca trasa biegła w części po nasypie kolejowym wiodącym w stronę
Szczepankowa oraz przez lasy nadleśnictwa
Korpele.
W biegu, zorganizowanym w ramach Festiwalu
Kultury Słowiańskiej i Pruskiej wystartowało 219
osób. Na starcie pojawili się biegacze z Białegostoku, Warszawy, Trójmiasta i Olsztyna. Najliczniej reprezentowany był powiat szczycieński. Nie zabrakło oczywiście klubów ze Szczytna: Jurund, AKB
WTZ Szczytno i Morsy Szczytno#Reset oraz wielbarskiego Run Fun Wielbark. Najstarszy uczestnik
biegu miał 78 lat. – Na trasie pojawiły się prawdziwe tuzy biegania – mówi Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK. – Pobiegł Ryszard Ropiak, który
mimo 72 lat imponuje formą i ciągle biega maratony, a ma ich już na koncie 205. Pobiegł również
Krzysztof Żebrowski z Makowa Mazowieckiego,
do którego należy trzeci czas w historii Polski
w biegu na 1500 metrów.

Krzysiek nie miał w Dźwierzutach sobie równych.
Wygrał z rewelacyjnym czasem 28m55s. W kategorii Open Kobiet zwyciężyła Magdalena Trzeciak
z Olsztyna z czasem 34m33s. W tym roku na zwycięzców biegu czekały nie tylko ręcznie rzeźbione figury bab pruskich, ale również ufundowane
przez Mariannę Szydlik nagrody finansowe. – Cieszy nas nie tylko frekwencja biegu, ale również to,
że wszyscy biegacze dotarli cało do mety – nie krył
po zakończeniu imprezy radości kierownik biegu
Arkadiusz Nosek. – Nikt nie doznał żadnych poważnych urazów i zabezpiecząjący bieg medycy
na szczęście byli zupełnie „bezrobotni”.
Na tych, którzy ukończyli bieg czekał pyszny poczęstunek. Poza ugotowaną przez dźwierzuckich
strażaków grochówką, żurkiem, kiełbaską z grilla,
przywiezionymi przez Artura Trochimowicza pączkami i maślankami z Mlekpolu na stole pojawił się
także pieczony dzik, którego ufundowali myśliwi
z Koła Łowieckiego „Ryś” z Dźwierzut. - Biegacze
poradzili sobie z nim równie szybko jak z dystansem. Zniknął błyskawicznie - żartowali wydający
posiłek strażacy.

Fot. Arc
h

iwum G

Jak widać zmęczenie nie psuło
uczestnikom doskonałego nastroju

Klasyfikacja końcowa
OPEN MĘŻCZYZN
Krzysztof Żebrowski – Maków Mazowiecki – 28:55
Wojciech Kopeć – Olsztynek – 30:08
Dawid Worobiec – Olsztyn – 32:43
OPEN KOBIET
Magdalena Trzecia – Olsztyn – 34:33
Mariola Sudzińska – Olsztyn – 35:04
Ewa Lisek – Nidzica – 37:38

Na mecie czekały ręcznie wykonane medale z podobizną twarzy bab pruskich

Magdalena Filipiak z Targowa nie tylko ukończyła
bieg ze znakomitym czasem, ale również zwyciężyła
w kategorii „najlepiej przebrana zawodniczka”

Biegły całe rodziny. No czasem niektórzy jechali w wózeczku…

W kategorii Open Mężczyzn triumfował zawodnik, do którego należy
trzeci czas w historii Polski w biegu na 1500m – Krzysztof Żebrowski

Z numerem 205 ultramaratończyk – Ryszard Ropiak. 72letni
biegacz ma na swoim koncie
205 przebiegniętych maratonów, oraz kilkanaście biegów
na dłuższych dystansach
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