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Szanowni Państwo!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Dźwierzuty!
Jeszcze niedawno śpiewaliśmy kolędy, a już mamy za sobą Wielki Post i pierwszy kwartał 2018 roku
odszedł do historii. Czas pędzi nieubłaganie. Ale nie przecieka nam przez bezczynne palce. Za nami
bardzo dużo pracy i sukcesów. Utworzyliśmy i uruchomiliśmy spółkę komunalną. Rozpoczęliśmy
kilka inwestycji. Przygotowaliśmy się do realizacji kilkunastu innych. Wiele działo się również
w sferze społeczno-kulturalnej. Zorganizowaliśmy po raz trzeci Orszak Trzech Króli, zebraliśmy
rekordową kwotę w czasie WOŚP i bawiliśmy się świetnie w czasie organizowanych przez Sołectwa
obchodów Dnia Kobiet. Dzieje się. Jest aktywnie. Idziemy do przodu. Dziękuję wszystkim, którzy
zmieniają naszą Gminę na lepsze. A o tym jak to robią, a w zasadzie – jak to robimy, przeczytacie
Państwo w naszym najnowszym Biuletynie.
Miłej lektury
Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty

Wójt Marianna Szydlik w finale
ogólnopolskiego konkursu „Wójt Roku 2017”
– To dla mnie ogromne zaskoczenie – mówi wójt Marianna Szydlik. – Kiedy mi o tym
powiedziano, myślałam, że ktoś sobie żartuje. No bo jak to? Pomyślałam. Taka mała gmina, tak
wiele do zrobienia, tyle chciałoby się jeszcze poprawić, a tu jakiś finał?
Konkurs Programu 1 Telewizji Polskiej, w którym
wyłaniany jest wójt minionego roku odbywa się
już po raz siedemnasty i cieszy się niesłabnącym
zainteresowaniem. W tym roku do konkursu została zgłoszona wójt Marianna Szydlik. Następnie
kapituła konkursu w składzie: Barbara Fedyszak-Radziejowska – Kancelaria Prezydenta RP; Joanna
Kowalska - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
Teresa Tiszbierek – Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP; Witold Strobel – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Adam Sekściński – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
Wiktor Szmulewicz – Krajowa Rada Izb Rolniczych;
Krzysztof Pączkowski – Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa; Edward Trojanowski –
Związek Gmin Wiejskich RP; ks. Łukasz Grabiarz –
Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników; Robert
Głowacki – Redakcja Audycji Rolnych, Program
1 TVP S. A. wybrała finałową dziesiątkę spośród
nadesłanych z całej Polski zgłoszeń. Spośród finalistów, głosami widzów, wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu, który w minionym roku wykazał
się największymi osiągnięciami w pracy na rzecz
swojej gminy. Przypominamy, że głosowanie poprzez SMS na wybranych kandydatów konkursu
„Wójt Roku 2017” trwa do 9 kwietnia 2018. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie
nagród odbędzie się 21 kwietnia 2018.
– Traktuję ten plebiscyt nie jako moje indywidualne wyróżnienie – przyznaje wójt Szydlik. – To

raczej pokazanie, że kierunek, który przed trzema
laty obraliśmy jako gmina jest właściwy. Dzieje się
u nas na tyle dobrze i na tyle dużo, że ktoś z zewnątrz to docenił. Ale nie jest to tylko moja zasługa. To zasługa wielu wspaniałych osób, z którymi

na co dzień pracuję, którymi zarządzam, które
podpowiadają co i jak powinniśmy robić.
Ewa Dolińska-Baczewska
naszagmina@op.pl
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Dziennikarze TVP odwiedzali finalistów tegorocznej
edycji „Wójt Roku”, aby przygotować o nich materiał
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Gmina Dźwierzuty. Podsumowanie pierwszych miesięcy istnienia gminnej spółki

Zakład Gospodarki Komunalnej działa pełną parą
Początki zwykle bywają trudne. Zwłaszcza w działalności gospodarczej. Są bowiem koszty,
które należy ponosić, a nie ma przychodów, które mogłyby je pokryć. Start działalności, to
również czas, kiedy ekipa musi się zgrać i nauczyć ze sobą pracować. O początkach Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach opowiada nam prezes spółki – Kazimierz Skonieczny.
w Dźwierzutach. Instalacja kanalizacyjna jest
nowa i nie przysparza większych kłopotów. Inaczej sytuacja ma się z siecią wodną. Tu głównym problemem są przestarzałe
i niewydajne Stacje Uzdatniania
Wody, których w gminie jest aż
sześć. – SUW są naszym największym zmartwieniem – mówi prezes ZGK. – W tym roku musieliśmy
wymienić odżelaziacze w Targowie. Czekamy na rozbudowę SUW
w Orzynach. W słabym stanie jest
również stacja w Nowych Kiejkutach.
Kolejnym problemem jest również wydajność stacji. – Przez wiele lat rozbudowywano sieć wodną, a nie przystosowywano stacji
do zwiększonego zapotrzebo– Głównym założeniem powstania gminnej spółki
wania na wodę. Mamy nadzieję,
i w konsekwencji Zakładu Gospodarki Komunalnej
że rozbudowa SUW w Orzynach
jest realizacja zadań własnych gminy przez jeden
zniweluje ten problem – dodaje
podmiot – wyjaśnia Kazimierz Skonieczny
Skonieczny.
– Są to jednak bardzo kosztowne
przedsięwzięcia. Sama rewitalizacja starszej studnowanie wszystkich składowych spółki. – Główni w Orzynach to koszt około 20 tys. złotych.
nym założeniem powstania gminnej spółki jest
realizacja zadań własnych gminy przez jeden podOdbiór i wywóz śmieci
miot – wyjaśnia Kazimierz Skonieczny. – A tych
Kolejną działką, którą zajął się ZGK w Dźwierzuzadań gmina ma naprawdę wiele. Można je potach, to odbiór i wywóz śmieci od mieszkańców
dzielić na trzy sektory: drogi, woda i ścieki oraz
nieczystości stałe.
Spółka ZGK została powołana 29 grudnia 2017r.
Od 1 stycznia ZGK działa oficjalnie. Zatrudnia 16
osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjo-

naszej gminy. – Tu mamy dwie brygady – mówi
Kazimierz Skonieczny. – Jedna, zbierająca odpady mieszane jeździ cały miesiąc non stop. Druga,
zbiera śmieci segregowane 10 dni w miesiącu.
W pozostały czas tworzący ją pracownicy są delegowani do innych zadań.
Do wywozu śmieci ZGK używa trzech zakupionych niedawno samochodów. Dwóch ciężarówek
do śmieci zmieszanych i jednego busa do śmieci
segregowanych. Wszystkie auta są w leasingu.
Koszty i przychody
Początek funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej to głównie koszty. – Musieliśmy zrobić
wypłaty, zapłacić raty leasingu i ponieść koszty
energii elektrycznej, która zasila SUW-y, przepompownie ścieków itd., oraz kupić paliwo do pojazdów – wylicza prezes. – Ale to jest normalne. Tak
wygląda początek każdej działalności gospodarczej. Naszym celem jest zbilansować jak najszybciej koszty z przychodami.
Szansy w generowaniu przychodów upatruje
w przyszłości w zleceniach zewnętrznych, spoza
samorządu gminnego. – Ustawa pozwala nam
osiągać 10 procent całego naszego przychodu
z takiej właśnie działalności – dodaje Kazimierz
Skonieczny.
Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

300 km dróg do utrzymania
Dróg gminnych mamy 300 kilometrów. W większości, to drogi szutrowe. – Pomimo tego, że
w ostatnim czasie były remontowane, to jednak
zima robi swoje – mówi prezes ZGK. Dużym wyzwaniem jest przywrócenie ich do bardzo dobrego stanu. Wynika to również z mocy przerobowych Zakładu. Nie wszyscy pracownicy na raz
mogą zająć się remontami dróg. Nie mniej, systematycznie stan dróg ulega poprawie. ZGK przejął
też obowiązek odśnieżania i zimowego utrzymania dróg gminnych. Pomimo tego, że zima była
wyjątkowo łaskawa pod względem opadów śniegu, operatorzy ZGK mieli w tym zakresie co robić.
– Nasz rejon to Dźwierzuty i okolice, o odśnieżanie
dalszych miejscowości troszczą się lokalni rolnicy
– wyjaśnia Kazimierz Skonieczny.
Wodne problemy
Woda i ścieki to kolejny obszar działalności podlegającej Zakładowi Gospodarki Komunalnej

Do wywozu śmieci Zakład Gospodarki Komunalnej
używa trzech zakupionych niedawno pojazdów

Rodziny z Rańska potrzebują wsparcia
Po tragicznym pożarze, który miał miejsce pod koniec stycznia tego roku, rodziny z Rańska potrzebują pomocy w odbudowaniu domu. Na prośbę
wójt gminy Dźwierzuty w zbiórkę środków finansowych zaangażował się Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
- W chwili obecnej podstawowe potrzeby rodzin
są zabezpieczone, ale stoi przed nimi ogromne
wyzwanie polegające na odbudowie zniszczonych
mieszkań – mówi Marianna Szydlik, wójt gmi-

ny Dźwierzuty. - Mamy nadzieję, że dzięki naszej
wspólnej pomocy rodziny odbudują dom, a jeśli to
będzie niemożliwe, np. z przyczyn technicznych,

to, że uda im się rozpocząć nowe, szczęśliwe życie
w innym miejscu. Zachęcam Państwa do włączenia się w tę akcję pomocy.

POGORZELCY RAŃSK
Pomocy poszkodowanym można udzielić dokonując wpłat na konto:
Caritas Archidiecezji Warmińskiej
71 1240 5598 1111 0000 5033 4618 z dopiskiem „pogorzelcy Rańsk”
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Gmina Dźwierzuty. Dlaczego i ile gmina wydaje na projekty do inwestycji?

Dobry projekt, to podstawa sukcesu

O tym, jak ważne jest dobre zaplanowanie działań wie każdy, kto choć raz odpowiadał za nawet
niewielkie i nieskomplikowane działanie. Podobnie jest z każdą inwestycją. Odpowiednio
zaprojektowana i prowadzona zapewnia nie tylko długotrwałość, ale również nie przysparza
niepotrzebnych stresów inwestorom. – Wiele inwestycji, to obiekty kubaturowe, które wpiszą
się w krajobraz naszej gminy na wiele lat, dlatego zależy nam, żeby były nie tylko funkcjonalne,
ale również estetyczne – mówi wójt Marianna Szydlik.
W ostatnim czasie gmina Dźwierzuty zamówiła sporządzenie prawie dwudziestu projektów.
Część z nich to projekty drogowe, część dotyczy
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, pozostałe to

pomalować i ludzi wprowadzić”. No niestety. Tak
to nie działa. Tak się nie da. Na to nie pozwala
w naszym kraju prawo. Podobnie jest z remontami
dróg. Czasem projekt remontu drogi kosztuje kil-

papieru” jak określają projekt. To nie takie proste.
Projektu wymaga po prostu prawo. Ale nie tylko
o samo przestrzeganie prawa chodzi. Po pierwsze
ten „kawałek papieru” określa warunki i sposób
prowadzenia inwestycji. Daje
konkretne rozwiązania technologiczne. Po drugie, pozwala
nam dopilnować prawidłowej
realizacji inwestycji przez wykonawcę. Po trzecie wreszcie,
za projektem stoją ludzie posiadający konkretna wiedzę
i doświadczenie. Ludzie, którzy
dają również gwarancje, że –
przy prawidłowym wykonaniu
– inwestycja będzie trwała.
Projekt to również kosztorys,
dzięki któremu wiemy ile inwestycja będzie kosztowała – wyjaśnia inspektor.
Chcesz dofinansowanie?

W budynkach socjalnych zaprojektowano 20 różnej wielkości mieszkań

projekty budynków. W 2017 i 2018 na ich wykonanie przeznaczono ponad 400 tysięcy złotych. – Pojawiają się głosy, że za „taaaakie pieniądze” można
by zrobić np. drogę, czy wyremontować budynek
socjalny. Tak, można by. To prawda. Ale bez tych
projektów, nie można by zrobić większości z tego,
co robimy i planujemy – wyjaśnia wójt Szydlik.

kadziesiąt tysięcy. I mieszkańcy domagają się, aby
te środki przeznaczyć na remont, a nie na „kawałek

Musisz mieć projekt
Projekty i pozwolenia na budowę są również często wymaganym elementem w aplikowaniu o środki zewnętrzne.
– Wiele programów ministerialnych i unijnych wymaga
pozwolenia na budowę już na
etapie ubiegania się o dotację
– wyjaśnia wójt Szydlik. – Dlatego mamy już kilka projektów z niezbędnymi decyzjami,
które chcemy realizować, ale
będzie to możliwe dopiero
w momencie uruchomienia
programów, z których będziemy mogli pozyskać
finansowanie. Tak jest choćby w przypadku roz-

Prawo daje wytyczne.
Koniec samowolek
W wielu przypadkach, to co jeszcze kilka lat temu
udawało się zrobić bez projektu, dziś już nie przejdzie. Zaostrzyły się przepisy. I nawet, jeśli komuś
wydaje się, że coś można zrobić własnym sumptem i po cichu, to jest w błędzie. – Oczywiście
prowadzimy proste, niewielkie i doraźne prace
remontowe bez żadnych projektów – wyjaśnia
Magdalena Załucka-Dąbrowska odpowiadająca
w urzędzie gminy za inwestycje. – Jednak są prace,
których bez odpowiedniej dokumentacji i pozwoleń prowadzić się nie da. Tak jest choćby z remontem i przystosowaniem na potrzeby mieszkań
socjalnych budynku w Orzynach. Czasem słyszymy od różnych osób: „a po co projekty, przecież
można postawić ściankę z karton gipsu, trochę

W rozbudowanej remizie znajdą się nie tylko garaże i pomieszczenia
techniczne, ale również nowoczesne zaplecze gastronomiczne i sala
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budowy GOK, czy budowy domów socjalnych
w Orzynach. Jak tylko pojawi się możliwość pozyskania środków zewnętrznych, przystąpimy do
realizacji – wyjaśnia wójt Szydlik.
Chcąca remontować, inwestować i przebudowywać gmina musi zatem wydawać pieniądze na
projekty. – Tego nie unikniemy. To po prostu część
naszego codziennego, gminnego funkcjonowania
– tłumaczy Marianna Szydlik.
Jest co prawda w Urzędzie Marszałkowskim możliwość pozyskania pieniędzy na remonty dróg bez
projektów branżowych, ale są to środki do 50 tys.
złotych na całą inwestycję. – Jest to kwota naprawdę niewielka. Oczywiście złożyliśmy w tym roku
wniosek i do tego programu, na drogę w Giślu –
mówi Magdalena Załucka-Dąbrowska.
Za co zapłaciła gmina?
Część z projektów, które zostały wykonane w 2017
i pierwszym kwartale 2018 to projekty remontów
i przebudowy dróg. W tym przypadku gmina zapłaciła za projekty dróg w Dąbrowie, Miętkich,
Orzynach i Dźwierzutach. – Niektóre inwestycje, są
doprawdy niewielkie i całe będą kosztować kilka
tysięcy złotych, jak chociażby zjazd na plac sołecki
w Orzynach, ale wymagają projektów – wyjaśnia
Magdalena Załucka-Dąbrowska. – Są również
zadania dużo droższe, jak przebudowa drogi do
Dąbrowy, czy bardzo skomplikowane, jak remont
drogi w Miętkich.
Drugą, poważną gałąź projektów stanowią te dotyczące sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie. Tu
najdroższe były projekty SUW w Orzynach i Laurentowie. – Potrzebę przebudowy i rozbudowy
sieci wykazał audyt, który przeprowadziliśmy
w 2016. O tym, jak bardzo ważne jest inwestowanie w sieci wodne pokazało suche lato 2016 roku,
kiedy w kilku miejscowościach naszej gminy zwyczajnie brakowało wody – mówi gminny inspektor.
I wreszcie to, co najbardziej widoczne, czyli projekty budynków. Tu gmina planuje budowę przedszkola w Orzynach, rozbudowę GOK wraz z przeniesieniem do nowej części budynku biblioteki,
budowę domów socjalnych i przystosowanie na
potrzeby takich mieszkań części budynku dawnego pałacu w Orzynach.
Ewa Dolińska-Baczewska
naszagmina@op.pl

W dobudowanej części GOK znajdą się biblioteka,
zaplecze kuchenne, pracownie oraz wielofunkcyjna sala

Projekt przedszkola w Orzynach zakłada budowę
nowoczesnego i dostosowanego do wymagań obiektu

KOSZTY PROJEKTÓW
ZADANIE: „Przebudowa drogi gminnej nr
195024N na odcinku od drogi krajowej nr 57 do
wsi Dąbrowa, obręb 1 Dąbrowa, gmina Dźwierzuty”(2016)
KOSZT PROJEKTU: 25000zł.
ZADANIE: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku GOK
z siedzibą Gminnej Biblioteki oraz Centrum Integracji Społecznej w Dźwierzutach” (2016)
KOSZT PROJEKTU: 58 794,00 zł; koszt specjalistycznych odwiertów geologicznych – 1450, 00 zł
ZADANIE: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do miejscowości Śledzie”.
KOSZT PROJEKTU: 26 445,00 zł
ZADANIE: „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Miętkie wraz z budową odwodnienia”.
KOSZT PROJEKTU: 12 000,00 zł

ZADANIE: „Projekt branży sanitarnej w zakresie
przebudowy instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania w budynku szkoły podstawowej
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzynach,
gmina Dźwierzuty”.
KOSZT PROJEKTU: 16 000,00 zł.
ZADANIE: „Przebudowa SUW Laurentowo”.
KOSZT PROJEKTU: 90 000,00 zł
ZADANIE: „Rozbudowa wodociągu w Linowie”.
KOSZT PROJEKTU: 11 512,80 zł; Koszt mapy –
2460,00 zł
ZADANIE: „Projekt przebudowy części parteru
budynku po ZOZ na mieszkania socjalne w Orzynach” – budynek wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
KOSZT PROJEKTU: 36 900,00 zł
ZADANIE: „Projekt dwóch budynków mieszkalnych z mieszkaniami socjalnymi na dz. nr 226/52
w Orzynach.
KOSZT PROJEKTU: 72 939,00 zł

ZADANIE: „Projekt budowy przedszkola z dwoma oddziałami przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Orzynach”.
KOSZT PROJEKTU: 50 430,00 zł
ZADANIE: „Przebudowa skrzyżowania drogi
Pasym – Dźwierzuty z drogą gminną publiczną
Nr 195020N do miejscowości Budy”
KOSZT PROJEKTU: 3 500,00 zł
ZADANIE: „Projekt przebudowy zjazdu z drogą
powiatową Nr 1496N w Orzynach prowadzącego
na plac gminny”
KOSZT PROJEKTU: 3 000,00 zł
ZADANIE: „Projekt przebudowy drogi wewnętrznej dz. nr 971/4 na osiedlu przy ul. Szczycieńskiej
w Dźwierzutach, dokończenie zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2014”.
KOSZT PROJEKTU: 4 305,00 zł; Koszt mapy – 1
230,00 zł
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Sołtys z Linowa
wyróżniona
przez Marszałka
W piątek, 09 marca 2018r został zorganizowany
w Ostródzie Samorządowy Dzień Sołtysa na Warmii i Mazurach, na który zostali zaproszeni wójt
Marianna Szydlik, Przewodniczący Rady Arkadiusz
Nosek oraz Sołtysi naszej gminy. W tym szczególnym dniu Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin wyróżnił 100
sołtysów z naszego regionu zaangażowanych
w aktywizację lokalnych społeczności. Wśród
wyróżnionych znalazła się Bogumiła Tabaka Sołtys Sołectwa Linowo. W uzasadnieniu przyznanej
nagrody możemy przeczytać: Bogumiła Tabaka, to
sołtys angażująca się w życie mieszkańców nie tylko swojego sołectwa, ale także całej gminy. Zawsze
wie, co dzieje się w jej sołectwie, bo jest blisko swoich mieszkańców. Zna ich problemy i zawsze stara
się sprostać nawet najmniejszym ich mieszkańców.
Bardzo skromna, ale przy tym otwarta na ludzi i inicjatywy przez nich podejmowane. Aktywnie włącza
się w życie kulturalne oraz w działalność Koła Gospodyń Wiejskich, w ten sposób integrując środowisko lokalne. Pomimo wielu trudności z jakimi borykają się mieszkańcy sołectwa, jako sołtys, zawsze
godnie i rzeczowo przedstawia fakty związane ze
swoimi mieszkańcami. Kobieta zawsze uśmiechnięta i oddana swojej pracy społecznej. Z jej inicjatywy
wielokrotnie sołectwo wspierało działania organizowane przez szkołę, Gminę Dźwierzuty, Gminny Ośrodek Kultury czy Ochotniczą Straż Pożarną.

Fot. Archiwum

Urzędu Marszał

kowskiego

Bogumiła Tabaka odbiera
wyróżnienie z rąk Gustawa Brzezina
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Gmina Dźwierzuty. Ruszają kolejne inwestycje

Wodociągi, drogi i informatyzacja
Rozpoczęty rok budżetowy, to kilkanaście bardzo ważnych dla
mieszkańców inwestycji. Znajdą się wśród nich realizacje dróg,
modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Orzynach, rozbudowa
sieci wodociągowej, budowa instalacji fotowoltaicznej, czy
wreszcie informatyzacja gminy. Te wszystkie udogodnienia
poprawią jakość naszego życia.
Jedną z większych inwestycji w najbliższym czasie będzie informatyzacja gminy Dźwierzuty. Wymagana nowymi przepisami operacja warta jest
prawie miliona złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego sięgnie ponad
700 tysięcy złotych. Dzięki informatyzacji będziemy mogli m.in. złożyć przez Internet deklaracje
podatkowe, czy śmieciowe, a także zapoznać się
z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.
Sprawy załatwimy przez Internet
Obecne rozwiązania nie pozwalają na zdalne załatwienie wielu spraw w naszym urzędzie. To dość
uciążliwe dla wielu petentów. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i równając do najlepszych
gmina postanowiła podnieść jakość świadczonych usług. – Wdrożymy system komunikacji urzędu z klientem za pomocą centralnej platformy
e-usług mieszkańca, doposażymy się w niezbędny sprzęt i zmodernizujemy urzędową sieć komputerową, modernizacji ulegnie również strona
internetowa oraz system informacji przestrzennej,
który zostanie rozbudowany – wyjaśnia Krzysztof
Kołakowski, gminny informatyk. – Mówiąc językiem bardziej przystępnym będziemy mogli m.in.
złożyć przez Internet deklaracje podatkowe, czy
śmieciowe, a także zapoznać się z miejscowymi
planami zagospodarowania przestrzennego.
Na budynku gminy Dźwierzuty i gimnazjum powstanie niedługo warta ponad 400 tys. złotych
instalacja fotowoltaiczna. Tu poziom dofinansowania sięga 280 tys. Ta inwestycja znacznie obniży
koszty eksploatacyjne budynków.
Inwestycje w wodę
Ważnym elementem tegorocznych inwestycji
jest polepszenie stanu zaopatrzenia mieszkańców w wodę. I tak drugi etap przebudowy SUW
w Orzynach będzie kosztował ponad 700 tys. złotych. Regionalny Program Operacyjny zwróci nam

85 procent kosztów. Co ważne, do tej inwestycji
udało się zakwalifikować koszty wybudowanego
w 2015 roku wodociągu Kałęczyn-Rańsk. Dzięki
czemu ponad 100 tys. złotych wróci do gminnej
kasy.
Kolejnymi czekającymi nas w tym roku inwestycjami są rozbudowy sieci wodociągowych w Linowie
i w Śledziach. To również kosztowne inwestycje.
Szacunkowy koszt realizacji wodociągu i kanalizacji do Śledzi to 600 tys. złotych, a rozbudowa sieci
w Linowie, to koszt ponad 650 tys. Tu urzędnicy
gminni poszukują jeszcze źródła finansowania.
Wykonane są natomiast projekty wraz z pozwoleniami na budowę.
Gminne drogi będą lepsze
Ruszają również remonty gminnych dróg. Najważniejsze to przebudowa drogi gminnej w Dąbrowie. Zadanie, z racji na wysoki koszt realizacji
podzielone jest na etapy. Koszt pierwszego, realizowanego w 2018 roku, etapu wynosi 601 249,60
zł. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na
lata 2016-2019, które udało się uzyskać gminnym
urzędnikom wynosi 321 758,00 zł. Budowę będzie
realizować Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Kolejną drogową
inwestycją, wymagającą jak najszybszej realizacji
jest przebudowa drogi gminnej wewnętrznej
w miejscowości Miętkie wraz z budową odwodnienia. Tu szacunkowy koszt robót wynosi około
400 tys. Na tę inwestycję urzędnicy poszukują
jeszcze dofinansowania.
Do 15 kwietnia gmina ma natomiast czas, by
złożyć projekt do rządowego programu dofinansowania remontu dróg. Z jego środków miałaby
zostać wyremontowana droga wewnętrzna na
osiedlu w Dźwierzutach.
Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

W zorganizowanym w lutym przez Gazetę
Olsztyńską plebiscycie na Złotego Sołtysa podium w naszym powiecie zdominowali sołtysi
z naszej gminy. Najwięcej głosów otrzymał Sołtys Jeleniowa, Krzysztof Sawicki. Drugie miejsce zajął Leszek Kalinowski, Sołtys Dźwierzut.
Obydwu Panom serdecznie gratulujemy tak
dużego sukcesu!!!
Fot. Joa
nna Karz
yńska

Fot. Rad

ek Dąb

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Orzynach znacznie podniesie
jakość zaopatrzenia w wodę mieszkańców okolicznych miejscowości
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Gmina Dźwierzuty. Strażackie podsumowanie roku za nami

Jest dobrze, ale musimy się doposażać i szkolić

Fot. Rad

ek Dąb

rowski

Za nami siedem spotkań walnych poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
w naszej gminie. To dobry moment na podsumowanie. O minionym roku, poziomie
wyszkolenia i dosprzętowienia poszczególnych jednostek oraz planach na 2018 rozmawiamy
z komendantem gminnym OSP Konradem Podporą.
Panie Komendancie, ilu w naszej gminie jest
strażaków ochotników?
Członkowie ogółem, to aż 326 osób. W tym 63 panie. Z tej grupy 326 wszystkich strażaków ochotników uprawnionych do udziału w zdarzeniach jest
97 osób.

Czyli jesteśmy bardzo bezpieczni? Ostatnio
zdarzyło się, że jednostki nie wyjechały do
zgłoszeń.
W porze dnia wiele osób pracuje i dostępność ich
spada do takiego stopnia, że w niektórych jednostkach nie ma kto wyjechać.

NASZE OSP W LICZBACH
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0
0
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Osoby ratowane i inne
1
30
zorganizowaniem ćwiCieszy bardzo, że prawie 20 procent wszystkich
ochotników, to kobiety, jak wygląda to w poszczególnych jednostkach?
Najwięcej druhen jest w OSP Rumy. Tu służy aż 15
kobiet. W Linowie – 14. W Targowie – 13. W Dźwierzutach w OSP jest 10 pań. W Rańsku – 7. W Nowych Kiejkutach i Miętkich są po dwie druhny.
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Dźwierzuty. Wyjątkowy 26 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

18007,47zł. Kwota zbiórki zaskoczyła wszystkich
Wydawało się, że zeszłoroczny wynik, kiedy to wolontariusze z Dźwierzut zebrali 8300zł jest nie do
pobicia. Okazało się, że ograniczenia są jedynie w naszych głowach. Mieszkańcy gminy po raz kolejny
udowodnili, że mają wielkie serca i potrafią dzielić się z potrzebującymi. W czasie 26. Finału WOŚP
zebraliśmy 18007,47zł. To niesamowity wynik, który stał się cząstką ogólnopolskiej zbiórki na sprzęt
ratujący życie noworodków. A tak naszą akcję widziała okiem aparatu Justyna Raginiak.

Na zakończenie gminnego finału
WOŚP wystąpił Teatr Ognia Widmo

Na scenie pojawił się po raz pierwszy
działający w GOK Teatrzyk „Rymowanka”

Ogromną popularnością cieszyła
się fotobudka, która przyjechała
by wesprzeć nasz finał z Mrągowa

Kiermasz jak zwykle cieszył się ogromnym
zainteresowaniem, zwłaszcza wśród najmłodszych

Tancerki z Grupy Estradowej
Flame w orientalnym tańcu

Przekazaliście nam kilkaset fantów na kiermasz
i licytacje. Wiele to bardzo osobiste pamiątki

Pokaz w wykonaniu uczniów Szkoły Tańca i Dobrych Manier

Jak zawsze niezawodni – strażacy z OSP
Dźwierzuty wsparli finał WOŚP. W piątek
ruszyli by kwestować w szkołach, a w niedzielę
kwestowali i częstowali pyszną grochówką

W tym roku finał wsparli wolontariusze
z dźwierzuckiego gimnazjum

Zespół muzyczny AKORD porwał publiczność do tańca

W finał włączyły się również szkoły z terenu gminy
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Trzeci Orszak Trzech Króli
Kilkaset osób przeszło ulicami Dźwierzut już po raz trzeci w Orszaku Trzech Króli. W tym
roku hasłem przewodnim było: „Bóg jest dla wszystkich”. W organizację przedsięwzięcia
włączyli się tym razem strażacy ochotnicy z OSP Dźwierzuty, OSP Linowo, OSP Nowe
Kiejkuty, mieszkańcy gminy oraz GOK i Gminna Biblioteka. W tradycyjnym polonezie
w rytm kolędy „Bóg się rodzi” pierwszą parę stanowili reprezentujący głównych organizatorów wydarzenia: proboszcz Jarosław Wiszowaty i wójt Marianna Szydlik. W tym
roku na scenie zobaczyliśmy większą ilość aktorów wcielających się w jasełkowe postaci. Nad całością organizacji czuwała jak zwykle Danuta Gutysz.
rd

Magiczny pokaz połykaczy ognia – Rafał Grabowicz w akcji

W przygotowanie scenek jasełkowych
zaangażowało się kilkadziesiąt osób

Fot. Ew
a

Dolińsk

a-Bacze

wska

Jednym z bardziej atrakcyjnych gadżetów był 49” telewizor

Cyrla rozpoczęła finał utworem „Myślę o nas”,
czyli nieoficjalnym hymnem WOŚP
Orszak Trzech Króli gromadzi
co roku kilkuset uczestników

Magiczny koncert
na Walentynki

Strażacy OSP Dźwierzuty przed
wyjazdem na kwestowanie do szkół

ek Dąb

rowski

W niedzielę, 11 lutego, w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach odbył się koncert Jarosława Chojnackiego. – Nie spodziewaliśmy się aż takiej frekwencji – mówi Ewa
Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK. – Chętnych było więcej, niż może pomieścić nasza
widownia.
Ci jednak, którym udało się na koncert dostać, byli urzeczeni. Dzięki profesjonalnemu
nagłośnieniu i oświetleniu realizowanemu przez specjalistów z MOBILNASCENA.PL
koncert miał magiczną oprawę, a niezwykły głos pieśniarza, oprawiony niezwykłymi
scenami świetlnymi, docierał do najgłębszych zakamarków dusz słuchaczy. Po koncercie wszyscy chętni mogli spotkać się i porozmawiać z artystą przy kawie i ciastku.
„Pomarańcze w Jeruzalem” długo pachniały w naszych głowach.
rd
Publiczność szczelnie wypełniła
salę widowiskową do ostatniego
wolnego miejsca

Jak widać – występy budziły ogromną radość na widowni

Fot. Rad

Jarosław Chojnicki wykonuje swoje
utwory niezwykle ekspresyjnie
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POMAGALIŚMY
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25 lutego 2018 roku, w Hali Wagnera w Szczytnie, odbyła się gala charytatywna, której celem było zebranie środków na leczenie mieszkającego w
Zalesiu Dawida Majrowskiego. Chłopak cierpi na dystrofię mięśniową i ratunkiem dla niego może być terapia komórkami macierzystymi. Jako GOK włączyliśmy się czynnie w organizację akcji, której kulminacją był mecz gwiazd
przeciwko przyjaciołom Dawida. W drużynie gwiazd wystąpili m.in. Rafał
Mroczek, Piotr Świerczewski i Tomasz Kłos. Czynny udział w dobroczynnym
dziele mieli również strażacy OSP Dźwierzuty, OSP Nowe Kiejkuty i mieszkańcy sołectwa Nowe Kiejkuty. Nasze wspólne zaangażowanie było na tyle
wymierne, że udało się w sumie zebrać ponad 17 tys. na leczenie chłopaka!
Dawid, trzymamy kciuki! Zdrowiej!

WYDADZĄ REPRINT
WIELKIEGO DZIEŁA
Johann Samuel Gregorovius urodził
się w Dźwierzuatch w rodzinie pastorskiej, w 1717 roku. Jego ojciec, Johann
był proboszczem dźwierzuckiej parafii
ewangelickiej w latach 1729 – 1763,
także dziadek Laurentius był proboszczem w Dźwierzutach w latach 1678 –
1729. Johann Samuel był proboszczem
w Dźwierzutach w latach 1763 – 1778.
„Postylla” Johanna Samuela Grgoroviusa jest jedynym oryginalnym dziełem
wydanym w XVIII wieku w języku polskim. Parafia ewangelicko-augsburska
w Pasymiu, filiał w Dźwierzutach pragnie wydać reprint: Postyli Polskiej ks.
Johanna Samuela Gregoroviusa.

II WIGILIA GMINNA
W DŹWIERZUTACH
JASEŁKA PEŁNE NADZIEI
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Linowie przygotowali przepiękne jasełka.
I jak to w dziecięcych jasełkach bywa – poza postaciami znanymi z Ewangelii mogliśmy zobaczyć także przedstawicieli choćby świata zwierząt. Brawo nauczyciele,
brawo dzieciaki.
Dziękujemy za
zaproszenie i już
czekamy na wasze kolejne artystyczne przedsięwzięcia!

Fot. Rad
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WIGILIA
PRACOWNIKÓW GMINY
To już trzecie tego typu spotkanie pracowników gminy. I obecnych i tych,
którzy są już na emeryturze, ale dużo życia i serca włożyli w pracę w urzędzie. To również czas
na rozmowy, złożenie życzeń i chwilę
przedświątecznego
oddechu. Dziękujemy
za obecność wszystkim! Dziękujemy księdzu proboszczowi za
b ł o g o s ł a w i e ń s t wo
i wspólny czas. I oby
wiecej takich chwil!

W sobotę, 16 grudnia, przeżywaliśmy II Gminną Wigilię w Dźwierzutach.
Spotkaliśmy się w kilkaset osób, aby wspólnie śpiewać kolędy, składać sobie życzenia i uczestniczyć w kiermaszu bożonarodzeniowym. Razem z nami
w organizację tego wyjątkowego wydarzenia włączyły się Gmina Dźwierzuty, OSP Dźwierzuty, wszystkie szkoły z terenu gminy, KGW Linowo, KGW Targowo, KGW Miętkie, ŚDS w Spłatach, BS w Szczytnie oddział w Dźwierzutach
i wielu Dobrych Ludzi. Rozdawaliśmy zawierający zwycięskie prace uczniów
Kalendarz Gminny 2018 i drobne, ręcznie wykonane upominki. Wszystkim
z całego serca dziękujemy!

rowski

ek Dąb

Fot. Rad

WIGILIA KOŁA
EMERYTÓW I RENCISTÓW
Spotykają się od lat. Przed świętami Bożego Narodzenia, pomimo rozlicznych
obowiązków, znajdują czas, by choć chwilę pobyć razem. Cieszyć się swoją
obecnością. Wspominać tych,
którzy już odeszli. Członkowie
Koła Emerytów i Rencistów potrafią celebrować ważne chwile,
co udowadniają również przy
okazji spotkań wigilijnych. Własnoręcznie przygotowują potrawy i dzielą się nimi z przyjaciółmi. To również sposobność
do podziękowania sponsorom
za całoroczne wsparcie.
rowski
ek Dąb
Fot. Rad
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SIÊ DZIA£O SIÊ DZIA£O
KULTURALNE
WAGARY W GOK

Fot. Rad

ek Dąb

rowski

Już po raz drugi zaprosiliśmy do Gminnego Ośrodka Kultury najstarsze klasy
szkół podstawowych w pierwszy dzień wiosny, żeby kulturalnie powagarować. Zadaniem uczniów było przygotować klasowy kabaret, naszym – słodkości i kukłę Marzanny do spławienia. Gościliśmy klasy z ZSP w Orzynach
i Dźwierzutach. Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. O swoim wagarowaniu opowiadały pani wójt Marianna Szydlik i dyrektor biblioteki
pani Bożena Nadolska. Po występach wysłaliśmy Marzannę do morza. Mamy
nadzieję – do zobaczenia za rok!

SENIORKI TAŃCZĄ ZUMBĘ
Czy bycie seniorką oznacza tylko siedzenie w ciepłych kapciach przed telewizorem? Dźwierzuckie emerytki udowadniają, że nie! Z ich inicjatywy zorganizowaliśmy dla nich zajęcia taneczne ZUMBY, które prowadzi instruktorka
Szkoły Tańca i Dobrych Manier z Olsztyna Magdalena Tatarczuch. Magda już
po pierwszych zajęciach z ogromnym zadowoleniem mówiła, że ma dwadzieścia nowych cioć, bo panie bardzo serdecznie przyjęły młodą instruktorkę. Mamy nadzieję,
że zajęcia taneczne seniorek będą
trwały jak najdłużej i grupa wbrew
zapowiedziom, że
chcą ćwiczyć tylko
w zimę, utrzyma
się przez cały rok!

Fot. Ew
a

Jak się bawić, to tylko w doborowym towarzystwie! Wiedzą to uczniowie
olsztyńskiej Szkoły Tańca i Dobrych Manier, którzy już drugi rok uczęszczają
na zajęcia do GOK. I to właśnie dla nich instruktorki szkoły tańca przygotowały
karnawałową zabawę. Były konkursy, taniec, dużo śmiechu, przebrania i oczywiście słodycze.
Dzieciaki szalały.
Rodzice
mogli
chwilę odpocząć.
A my mieliśmy
dużo radości!

Dolińsk

a-Bacze

wska

BABSKI WIECZÓR W GOK
Jaki podkład wybrać? Jak narysować dobrą kreskę na oku? Czy lepsze są kolory pastelowe, czy raczej ostre i wyraźne? O tym mogły porozmawiać w czasie
Babskiego wieczoru z FM w Gminnym Ośrodku Kultury panie, które zdecydowały się spędzić kilka godzin w towarzystwie swoim i specjalistek z firmy
FM. Było eksperymentalnie, ciekawie i momentami bardzo wesoło. Panie
wychodziły ze
spotkania
z
jednym
zdaniem na
ustach: trzeba
to powtórzyć!
Trzymamy za
słowo i serdecznie zapraszamy!

a
Fot. Ew

Dolińsk
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KONKURS NA
NAJOKAZALSZĄ PALMĘ

KARNAWAŁOWE
SZALEŃSTWA W GOK

Fot. Ew
a

Dolińsk

wska

a-Bacze

Uczniowie szkół podstawowych z Rum, Kałeczyna, Orzyn i Linowa stanęli
w szranki konkursu na najokazalszą palmę wielkanocną. Zasada była prosta
– palma ma być wykonana tradycyjnymi metodami z tradycyjnych materiałów i być jak najbardziej okazała. I tu bezkonkurencyjne okazały się Orzyny!
To uczniowie ZSP w Orzynach sięgnęli po złoto w kategoriach klas 1-3 i 4-6.
Dalsze miejsca przypadły uczniom z Linowa
i Kałęczyna. Linowo wygrało w kategorii klas 7.
Szkoda, że nie wszystkie
szkoły stanęły do palmowej rywalizacji. Mamy
nadzieję, że w przyszłym
roku będzie nas jeszcze
więcej!
rowski
ek Dąb
Fot. Rad

CHOINKOWE
SZALEŃSTWA W LINOWIE
Sołtys Linowa wraz z Radą Sołecką zaprosiła najmłodszych mieszkańców
na choinkowe spotkanie. Były prezenty, wspólne zabawy i dużo uśmiechu.
Jak podkreśla Bogumiła Tabaka, wystarczy naprawdę niewiele, by wywołać
uśmiech na twarzy dziecka. A to największy i najpiękniejszy prezent, jaki
dorosły można dostać.
Gratulujemy inicjatywy. I wiemy, że owo
„niewiele” o którym
wspomniała Pani Bogusia, to tak naprawdę
dużo pracy i zaangażowania.
Trzymamy
kciuki, żeby zapał nie
opuszczał nigdy!

Fot. Archiw

um Sołect

wa Linowo
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Rany Julek – Dźwierzuty artystycznie
Od połowy listopada w Dźwierzutach realizowany
jest projekt „Rany Julek – Dźwierzuty artystycznie”.
Do tej pory odbyły się warsztaty ceramiczne pt.
„Lepimy Świąteczne Anioły”, scrapbookingu, mixmedia, decupage - kartki świąteczne, upominki,
dekoracje, warsztaty stylizacji mebli pt. „Zmaluj
sobie mebel”, filcu artystycznego pt. „Świat wełną malowany oraz batiku pt. „Batikowe impresje”.
Cykl artystycznych wyzwań zamkną zajęcia z malarstwa intuicyjnego zaplanowane na weekend
12-13 maja.
- Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania uczestników, zarówno dzieci, jak i dorosłych –
mówi Alicja Zęgota, pomysłodawczyni i realizatorka projektu z ramienia Fundacji Kreolia. - Wszystkie

warsztaty odbywają się pod okiem profesjonalistów z różnych dziedzin artystycznych. Każdy
warsztat, to sześć godzin wytężonej pracy. Bardzo
dziękuję rodzicom, którzy na każde warsztaty
przygotowują własnoręczne wypieki, dzięki czemu podczas zajęć panuje iście rodzinna atmosfera.
Projekt „Rany Julek – Dźwierzuty artystycznie”
dedykowany jest do mieszkańców gminy Dźwierzuty. Bezpośrednim celem projektu jest nabywanie nowych kompetencji, budowanie kapitału
społecznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej, poszerzanie
horyzontów poprzez kontakt z artystami i sztuką,
poprawa jakości życia poprzez pokazanie aktywnych, twórczych form spędzania wolnego czasu.

Podczas warsztatów powstały również prace,
które trafiły na aukcje charytatywne m. in. organizowany w Dźwierzutach finał WOŚP, dzięki czemu uczestnicy uczą się brać i dawać, kształtuje
się ich odpowiedzialność społeczna. Dodatkowo
mieszkańcy będą mieli możliwość obcowania ze
sztuką podczas wystawy wieńczącej projekt. Wystawa odbędzie się 27 maja w Dźwierzutach, podczas Gminnego Pikniku Rodzinnego w ramach
Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny włączonych
w obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości.
Projekt „Rany Julek – Dźwierzuty artystycznie” realizowany jest przez Fundację Kreolia i dofinansowany przez Fundację PZU.
Ewa Dolińska-Baczewska
naszagmina@op.pl
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Panowie paniom
– czyli Dzień Kobiet w gminie
Goździk? Rajstopy? Galaretka w szklance? To
wszystko odeszło w niepamięć. Dziś, nowoczesny mężczyzna z gminy Dźwierzuty daje swojej
ukochanej kobiecie – i oczywiście innym, szanowanym przez siebie paniom – popis swoich umiejętności na deskach różnych scen, bądź zapełnia
owe sceny występami artystów. Tak właśnie Dzień
Kobiet A.D. 2018 przebiegał w naszej gminie.

nasza GMINA DZWIERZUTY

iwum G
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dróż pełną magii i muzyki. Przed zgromadzonymi
wystąpił znany z Mam Talent iluzjonista Tomasz
Sadowski prezentując niezwykłe sztuczki. Na zakończenie wieczoru, w koncercie piosenki lirycz-

Świętowanie rozpoczęły Dźwierzuty, gdzie miejscowy sołtys, Leszek Kalinowski i prezes straży
Adam Maliński wraz z panami z sołectwa oraz
druhami z OSP Dźwierzuty przygotowali, pod
kierunkiem GOK program-niespodziankę, pn. „Ta
jej twarz brzmi znajomo”. Na wypchanej po brzegi

Targowo
widowni zasiadło ponad 170 pań, które przybyły
8 marca do Gminnego Ośrodka Kultury by podziwiać nowe wcielenia znanych z ostatniego pięćdziesięciolecia piosenkarek. Był również konkurs
wiedzy muzycznej i tradycyjne kwiaty. Po części
artystycznej przyszedł czas na słodki poczęstunek
ufundowany przez sołtysa i radę sołecką.
Niesamowicie ciekawy program czekał na panie
– mieszkanki sołectwa Targowo i nie tylko – w sobotę, 10 marca w Tarnowskim Dworze. Tu sołtys
Piotr Nadstawny wraz z radnym Pawłem Wyszyńskim i właścicielami ośrodka zaprosili panie w po-

Dźwierzuty
nej, wystąpił duet Joanna Gawryszewska wraz
z akompaniującym jej Janem Lisiewskim. Panie
mogły skorzystać z porad konsultantki Avon oraz
ufundowanego przez Targowski Dwór słodkiego
poczęstunku. O oprawę muzyczną i nagłosnienie
zatroszczył się GOK.
Zakończenie maratonu świętowania Dnia Kobiet
nastąpiło w Orzynach, gdzie sołtys Wiesław Domalewski wraz z panami z sołectwa i członkami
Nieformalnej Grupy Teatralnej Domalesia zaprosił
panie do krainy karaoke. Tu również panie miały
zapewnioną i doskonałą zabawę i pyszny, słodki
poczęstunek.

Mieszkańcy Nowych Kiejkut angażują się w różnorakie działania. W tym roku czynnie włączyli się
w organizację Orszaku Trzech Króli i wcielili w różne postaci tych ulicznych jasełek. Baner z hasłem
,,BÓG JEST DLA WSZYSTKICH’’ który prowadził cały
Orszak wykonała Ola Janikowska z Nowych Kiejkut.

Przed świętami Wielkiej Nocy ,co roku mieszkanki
Nowych Kiejkut spotykają się na warsztatach wielkanocnych. Głównym zadaniem jest zrobienie duuużej palmy, aby mogła zdobić wiejską Kapliczkę.
Orzyny

Dzieci odwiedziły
seniorów w Olsztynie
Występ radosnej grupy dzieci może sprawić seniorom ogrom radości. Zwłaszcza, gdy okazją do takiego spotkania jest Dzień Babci i Dziadka. W tym
roku grupa dzieci uczęszczających na zajęcia
do Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach
i przygotowana przez instruktor Annę Weichhaus
odwiedziła olsztyński Dom Pomocy Społecznej
„Kombatant”. Dzieci zaprezentowały specjalnie

NOWE KIEJKUTY
AKTYWNIE

przygotowany na tę okazję program artystyczny.
– Bardzo dziękuję pani Annie i dzieciom za piękny i wzruszający występ, który długo pozostanie
w naszej pamieci – mówi dyrektor DPS Kombatant
Zenona Ćwiklińska, życząc jednocześnie naszej
grupie kolejnych sukcesów i realizacji planów.
rd

Fot. An
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Dzieci zaprezentowały specjalnie przygotowany program artystyczny

haus

10 marca na zaproszenie pań z Nowych Kiejkut odpowiedziały kobiety z najbliższych sąsiadujących
miejscowości - Starych Kiejkut i Jabłonki. Wieczór
był uroczy i bardzo udany. Każda z pań, oprócz
tradycyjnego kwiatka otrzymała ręcznie robioną sakiewkę ze słodką niespodzianką w środku.
Specjalnym gościem była wójt Marianna Szydlik.
Spotkanie odbyło się w ośrodku ,,Nemo’’ na Kulce.
Przygotowała
Regina Bazych

STULATKA Z DŹWIERZUT
Piękny
jubileusz! 30
stycznia
swoje setne
urodziny
święto wała
pani
Kazimiera
Olkowska.
Dostojnej
Jubilatce
życzymy
zdrowia, sił
i kolejnych
pięknych
rocznic urodzin.

rowski

ek Dąb
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Halówka dziewcząt
W sali sportowej w Dźwierzutach odbyły się Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskiego w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych. Dźwierzuckie gimnazjalistki zdobyły II miejsce. Skład
drużyny: Bojanowska Anna, Grzególska Weronika,
Glinka Natalia, Kujtkowska Wiktoria, Mikołajewska
Monika, Choszczyk Paulina, Samsel Julia, Tabaka
Karolina i Niedźwiecka Gabrysia.
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Sport. Halowa Liga Sołecka zakończona
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W „Brygadzie Kryzys”
kryzysu nie widać
W sobotę, 10 marca 2018r. zakończył się turniej
Dźwierzuckiej Halowej Ligi Sołeckiej. W tym roku
Halowa Liga Sołecka rozgrywana była systemem
turniejowym. O laur zwycięstwa rywalizowało 6
zespołów. 10 marca przyszedł czas na podsumowania.
Najlepszym bramkarzem okazał się Artur Olszewski. Najlepszym zawodnikiem Michał Filipiak.
Najlepszym strzelcem turnieju okazał się Damian
Dąbrowski. Puchar Fair-play ufundowany przez
Panią Wójt otrzymała drużyna Chem Prof. Drużyny
otrzymały medale, puchary, piłki, które wręczyła
Pani Wójt Gminy Marianna Bogusława Szydlik.

iwum U

G

– Serdecznie gratuluję wszystkim zawodnikom
i składam podziękowania za przygotowanie i prowadzenie turnieju, gminnemu animatorowi sportu, Jarosławowi Szpyrce – mówi wójt Szydlik.
Po zmaganiach drużyn końcowa klasyfikacja
przedstawia się następująco:
Brygada Kryzys
Naganiacze FML
DREAM TEAM
CHEM PROF.
Iskra Grodziska
FC
Jarosław Szpyrka

Wizyta piłkarzy i działaczy Widzewa Łódź w Zespole Szkolno Przedszkolnym wDźwierzutach

Uczestnicy Turnieju otrzymali medale i pamiątkowe dyplomy

III Bieg o Złotą Babę –
zapraszamy do Dźwierzut!!!
Fot. Arc
h

iwum G

Po raz trzeci zapraszamy Was do Dźwierzut na Bieg o Złotą Babę. Czekamy na
Was zanurzeni w klimat wczesnego średniowiecza w czasie Festiwalu Kultury
Słowiańskiej i Pruskiej.
Co nas wyróżnia? Urokliwa i wymagająca trasa, oryginalne medale, atrakcyjne
nagrody, a przede wszystkim wyjątkowa oprawa Festiwalu – warsztaty, pokazy, muzyka, walki wojów. Osoba, która
pobije rekord trasy należący do Krzysztofa Żebrowskiego – 28min55sek.
otrzyma Nagrodę Specjalną ufundowana przez Dyrektora GOK w Dźwierzutach – 500 zł. Najszybszy zawodnik i zawodniczka z terenu gminy Dźwierzuty
otrzymają vouchery na sprzęt sportowy
w wysokości 250 zł.
Zdobywcy miejsc I-III
w kat. Open otrzymują
wykonane
ręcznie w drewnie,
malowane wg kolorystyki herbu gminy
Dźwierzuty – wg zastrzeżonego
przez
Organizatorów wzoru
– baby pruskie wielkości odpowiednio:
60/50/40 cm. Oraz

OK

nagrody finansowe ufundowane przez
Wójt Gminy Dźwierzuty w wysokości
odpowiednio 300/200/100 zł.
Jeśli chcesz pobiec 7 lipca w Dźwierzutach wejdź na stronę www.superczas.
pl. Listę startową zamykamy 22 czerwca
o godzinie 23.59. Opłata startowa wynosi 40zł. Szczegółowy regulami i pełną
listę nagród Biegu o Złotą Babę Dźwierzucką znajdziecie na stronie www.
superczas.pl. Dźwierzucki bieg zalicza
się do Biegowego Grand Prix Powiatu
Szczycieńskiego.
ZAPRASZAMY

W tym roku limit biegaczy ustaliliśmy
na 300 osób, zapraszamy do zapisów
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Sport. Tenisowe zmagania o Puchar Wójta

Weekend pod znakiem ping ponga i dobrej zabawy
W piątek i sobotę (2 i 3 marca) Dźwierzuty znalazły się w stanie najwyższej, tenisowej gotowości.
Miejscowa sala sportowa gościła najpierw ponad
setkę uczestników Mistrzostw Szkół Podstawowych i Gimnazjów, a dzień później zawodnicy
mieli okazję rywalizować także w Otwartym Turnieju o Puchar Wójta.
Do szkolnego boju przystąpiło 110 zawodników
i zawodniczek z 4 okolicznych szkół podstawowych. Poza gospodarzami przy stołach zameldowali się w ten sposób gracze reprezentujący
Orzyny, Linowo i Rumy. By wyniki były możliwie
najbardziej sprawiedliwe i obiektywne, uczestników podzielono na 12 kategorii.
Po wielu godzinach zmagań, nagradzanych
głośnymi brawami przez kibiców, wyłoniono
bezsprzecznych triumfatorów. W rywalizacji
dziewcząt szkół podstawowych złoto wywalczyły
Martyna Ciemrych (kat. klasy I-III), Zuzanna Kleniewska (kat. klasy IV-V), Weronika Wyrwas (kat.
klasy VI), Julia Kamińska (kat. klasy VII) a wśród
ich starszych koleżanek z gimnazjum królowały
Gabriela Niedzwiecka (klasy II) i Nikola Zalewska
(klasy III).
W kategorii chłopców na najwyższym stopniu
podium podstawówki swe tenisowe pojedynki
zakończyli Rafał Kasprzak (klasy I-III) Mateusz Wyrwas (klasy IV-V), Krystian Wnuk (klasy VI) i Filip
Dudziec (klasy VII). Rywalizację gimnazjalistów
zdominowali natomiast Dawid Korny (klasy II),
Krystian Baukła (klasy III)

– Impreza nie odbyła się bez wsparcia ze strony
Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach oraz
nauczycieli wychowania fizycznego: Aleksandra
Ciechacka, Anna Kleniewska, Jarosław Śmieciuch,
Bogdan Zajączkowski, Zdzisław Manelski, Mariusz
Mokarski , wielkie dzięki za pracę, którą włożyliście. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się zorganizować jeszcze wiele tak wspaniałych imprez
– dodaje animator sportu.
Dzień później, w sobotę 3 marca, o prestiżowy Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty, rywalizować mógł

Grupa 1- dziewczęta – klasy I-III
I Cimerych Martyna
II Darmofał Klaudia
III Hołod Nikola

Kategoria OPEN Mężczyzn
I Breński Jacek
II Kukawski Grzegorz
III Kowalczyk Stanisław
IV Dąbrowski Damian

Grupa 2 – chłopcy - klasy I-III
I Kasprzak Rafał
II Opalach Konrad
III Poniatowski Filip

Kategoria OPEN Kobiet
I Kamińska Julia
II Poniatowska Monika
III Pudlewska Julita
IV Szydlik Katarzyna

Grupa 3- dziewczęta klasy IV-V
I Kleniewska Zuzanna
II Więcek Oliwia
III Dec Julia

Kategoria do lat 18
I Bakuła Mateusz
II Frączek Mikołaj
III Dudziec Filip
IV Pudlewski Sebastian

Fot. Arc
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więc każdy, kto czuł się na siłach. Do turnieju zgłosiło się 27 zawodników i 5 zawodniczek.
– Zawody rozgrywane były systemem rosyjskim,
czyli do dwóch przegranych. Walka przy ośmiu
stołach trwała przez długie, cztery godziny, dokładnie od 10. – mówią organizatorzy.
Najlepszym, których listę prezentujemy poniżej,
nagrody wręczyła Wójt Gminy Dźwierzuty, Marianna Bogusława Szydlik.
Jarosław Szpyrka

Grupa 4 - chłopcy – klasy IV-V
I Wyrwas Mateusz
II Polewaczyk Mateusz
III Orzeł Dorian

iwum G
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Grupa 5- dziewczęta klasy VI
I Wyras Weronika
II Sulewska Aleksandra
III Gwiazda Wiktoria
Grupa 6 - chłopcy – klasy VI
I Wnuk Krysitan
II Syska Bartosz
III Sztymelski Jakub
Grupa 7- dziewczęta klasy VII
I Kamińska Julia
II Dost Katarzyna
III Mróz Klaudia

Piątkowe zawody szkół

Grupa 8 chłopcy - klasy VII
I Dudziec Filip
II Tabaka Wojciech
III Dodajewski Wiktor
Grupa 9 – dziewczęta - klasy II
I Niedzwiecka Gabriela
II Sokołowska Daria
III Glinka Natalia
Grupa 10 – chłopcy - klasy II
I Korny Dawid
II Knizia Norbert
III Marcińczyk Sebastian
Grupa 11 – dziewczęta - klasy III
I Zalewska Nikola
II Tabaka Karolina
III Kujtkowska Wiktoria

Sobotni turniej open

Grupa 12 – chłopcy - klasy III
I Bakuła Krystian
II Trętowski Piotr
III Niedzwiecki Grzegorz

nasza GMINA DZWIERZUTY

„Zmartwychwstał Pan
I żyje dziś
Blaskiem jaśnieje noc!”
Drodzy Mieszkańcy Gminy Dźwierzuty
Szanowni Goście
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzę Wam zdrowia, sił, wszelkiej pomyślności
i radości z przeżywania Paschy.
Niech Zmartwychwstały prowadzi nas
na wszystkich drogach naszego życia.
Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty
wraz z Pracownikami

NR

9, 2018

„Zwycięzca śmierci, piekła i szatana
Wychodzi z grobu – dnia trzeciego z rana!”
Szanowni Państwo!
Z okazji tych niezwykłych Świąt - które dały
nam nadzieję na życie w Bogu – życzę nam
wszystkim, abyśmy żyli tak, jakby każdy dzień,
każdy najmniejszy czyn decydował o tym
wiecznym życiu. Zdrowych oraz pełnych
rodzinnego ciepła Świąt Wielkanocnych
Życzą
Arkadiusz Aleksander Nosek
Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radnymi

str. 16
„Śmierci, gdzie jesteś o śmierci?
Gdzie jest twoja siła?”
Tajemnica zwycięstwa życia nad śmiercią,
którą w tych dniach rozważamy niech
przypomina nam o triumﬁe dobra. Dobro
niech wypełnia nasze życie. Dobro niech
będzie naszym celem i środkiem. Dobro
wybierajmy – pomimo wszystko.
Ewa Dolińska-Baczewska
Dyrektor GOK
wraz z Pracownikami

ZAPRASZAMY!!!
Mieszkańcy Gminy Dźwierzuty!
Zapraszamy Was
na Gminny Piknik Rodzinny

27 maja 2018r.
W programie:
13.00 – Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej
w Dźwierzutach - Msza święta w intencji rodzin
z naszej gminy
14.00 – Plac Strażacki w Dźwierzutach
Zabawy, konkursy, występy, pokazy, zawody sportowe, liczne atrakcje!!!

Rodzinna atmosfera! Impreza bezalkoholowa!

Przyjdźcie całymi rodzinami!!!

Do zobaczenia!!!
Organizatorzy:
GOK Dźwierzuty
Urząd Gminy Dźwierzuty
Sołectwo Dźwierzuty
OSP Dźwierzuty

Od godz. 11.00 zapisy motocyklistów (koszt uczestnictwa 20zł/osoba – udział, ciepły posiłek, napoje)
godz. 12.00 Msza Święta polowa w małym amfiteatrze
godz. 12.45 Poświęcenie motocykli
godz. 13.00 Start parady motocykli drogami przez miejscowości na terenie Gminy Dźwierzuty
godz. 14.00 Oficjalne rozpoczęcie sezonu motocyklowego
godz. 14.15 Wręczenie statuetek okolicznościowych motocyklistom
godz. 15.00 Koncert rockowy zespołu Blues 4 Cash
godz. 16.00 Zakończenie

