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Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Dźwierzuty

Jest mi niezmiernie miło zaprosić Państwa do lektury pierwszego numeru biuletynu „Nasza 
Gmina Dźwierzuty”. Wielokrotnie ja i pracownicy, spotykamy się z Państwem, czy to w urzędzie 
gminy, czy w czasie spotkań wiejskich, czy również w przypadku wymagających tego inter-
wencji w Waszych miejscowościach. Chcemy również w ten sposób, poprzez kwartalny Biule-
tyn, móc z Państwem rozmawiać, wyjaśniać i informować Was o tym, co dzieje się w naszym 
wspólnym domu, którym jest gmina Dźwierzuty. Myślę, że dzięki zapoznaniu się z  prezen-
towanymi w biuletynie informacjami, opartymi na dokumentach i faktach, a nie domysłach, 
plotkach i animozjach personalnych i politycznych, wielu z Państwa nabierze właściwego osą-
du, co do dziejących się w gminie spraw. Będzie to też znakomita okazja do prezentacji cieka-
wych ludzi, miejsc i wydarzeń. Życzę miłej lektury.

Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty

Dźwierzuty. Jak zmniejszyć dopłacanie do utrzymania szkół?

Likwidacji szkół nie będzie. Szukamy innych rozwiązań
Oświata jest obszarem, na którym w potocznym tego słowa znaczeniu - oszczędzać nie wolno. 
Edukacja dzieci jest dobrem, które trudno przecenić. Samorząd jednak musi troszczyć się o 
racjonalne gospodarowanie budżetem. Stąd szukanie rozwiązań, które pomogą dokładać do 
oświaty nieco mniej.

W 2016 roku wydatki gminy Dźwierzuty to nieco 
ponad 20,2 mln złotych. Prawie 9 mln to wydatki 
na oświatę, z czego ponad 6,3 mln to koszty wy-
nagrodzenia nauczycieli i  pracowników admini-
stracji i obsługi. 2,4 mln to koszty utrzymania bu-
dynków, dowozu dzieci oraz remontów. Niestety, 
subwencja z ministerstwa edukacji nie wystarcza 
na pokrycie całości związanych z oświatą kosztów. 
Dlatego w tym roku gmina musi dołożyć z innych 
środków około 2,5 mln złotych.

Szukają rozwiązania problemu
– Dla naszego samorządu to bardzo dużo – mówi 
wójt Marianna Szydlik. – Dlatego staramy się wy-
pracować takie rozwiązanie, które pozwoli tę kwo-
tę, którą dokładamy, choć trochę zmniejszyć.
Pojawiające się ostatnio pogłoski, jakoby szkoły 
w Linowie i Rumach miały zostać przez gminę za-
mknięte, wójt stanowczo ucina. – Nie będzie likwi-
dacji tych szkół – zapewnia. – To plotki, które nie 
mają pokrycia w rzeczywistym stanie działań urzę-
du. Owszem, są to szkoły, w  których na kształce-
nie jednego ucznia płacimy najwięcej, bo jest tam 
najmniej uczniów, ale likwidacja nie jest metodą. 

Chcemy natomiast jak najbardziej zracjonalizo-
wać zatrudnienie personelu pedagogicznego. 
Chodzi o zatrudnienie nauczycieli w taki sposób, 
aby wypracowane przez nich godziny zapew-
niały im określone w  Karcie Nauczyciela pensje, 
a  jednocześnie nie powodował konieczności za-
trudniania kolejnych. – Czasem siatki godzin są 
nadmiernie rozbudowane – wyjaśnia zajmujący 
się opracowaniem strategii naprawczej Marek 
Turowski. – Nie ma nigdy złotej zasady dla każdej 
szkoły, czy gminy. Każda sytuacja jest inna i wyma-
ga indywidualnego podejścia. Są bowiem szkoły, 
gdzie jest na przykład wielu uczniów z  orzecze-
niem konieczności indywidualnego toku naucza-
nia. W  takim przypadku jeden nauczyciel uczy 
jedno dziecko. I ten etat jest po prostu potrzebny. 
Oczywiście nikt tego nie neguje. Są jednak sytu-
acje, w których dyrekcja może bardziej racjonalnie 
wykorzystać zasoby personelu. Szukamy takiego 
właśnie rozwiązania. 

Oszczędności przeznaczone na rozwój
– Bez wypracowania takiego rozwiązania, z  każ-
dym rokiem będziemy dokładać do oświaty coraz 

więcej, ponieważ widzimy wyraźny spadek ilości 
dzieci w  wieku szkolnym w  naszej gminie – wy-
jaśnia wójt Marianna Szydlik. – W  roku szkolnym 
2012/13 mieliśmy 697 uczniów, a  w tym mamy 
648. Czyli dostajemy dotację z  ministerstwa na 
49 uczniów mniej, a wydatki mamy wyższe. Koszt 
związany z  edukacją jednego ucznia, to w  zależ-
ności od szkoły 10 – 15 tys. złotych rocznie. Czyli 
w  porównaniu do 2013 roku dokładamy ponad 
pół miliona więcej. Dlatego jesteśmy w  sytuacji, 
w  której musimy szukać dobrego i  skutecznego 
sposobu na oszczędzanie. Mam nadzieję, że wy-
pracowane wspólnie z  dyrekcjami szkół rozwią-
zanie spotka się ze zrozumieniem kadry tych pal-
cówek. Inwestując bardziej racjonalnie w oświatę, 
możemy przecież zaoszczędzone środki przezna-
czać również na obszary, w  których nasze dzieci 
będą mogły się rozwijać. A  przecież wszystkim 
właśnie o  to nam chodzi. Aby naszym dzieciom 
zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju.

Ewa Dolińska-Baczewska
naszagmina@op.pl

Szkoła w LinowieSzkoła w Rumach
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Sala gimnastyczna w  Orzynach miała być sztan-
darowym monumentem wieńczącym obchody 
650-lecia wsi Orzyny, które zbiegło się zupełnie 
przypadkowo z rokiem wyborów samorządowych 
2014. Uroczyste przecinanie wstęgi, długa akade-
mia, tłum zaproszonych gości i  pozornie dobre 
wrażenie były tylko przez chwilę. Pozostał bubel 
budowlany, z którym wielu zmaga się do dziś. 

Bryła to nie wszystko
Oddana w pośpiechu do użytku w 2014 roku sala 
gimnastyczna w  Orzynach już zewnętrznym wy-
glądem stara się pytać: o co tu chodzi i gdzie był 
jakikolwiek urzędnik odpowiadający za wydanie 
pozwolenia na budowę takiego obiektu w  sercu 
ładnej mazurskiej wsi i bezpośrednim sąsiedztwie 
poniemieckiej szkoły, której proporcje i wykonanie 
mogłyby służyć za wzór dla wielu współczesnych 
projektantów i  budowlańców. Odlana z  betonu, 
pełna nieuzasadnionych w  tej przestrzeni łuków 
bryła, to jednak nie główny problem. Zaburzenie 
przestrzeni publicznej dziwnym budynkiem da-
łoby się może jakość znieść. Prawdziwy koszmar 
zaczyna się bowiem w wewnątrz budynku.
Od momentu oddania budynku do użytkowania, 
ujawniają się ciągle usterki. Zaraz po odbiorze 
okazało się, że po ścianach cieknie woda, instala-
cja elektryczna nie wytrzymuje przeciążeń, a  ka-
nalizacja z łazienki pracownika socjalnego wybija 
w środku kotłowni. To tylko niektóre „kwiatki”, jakie 
pojawiły się już w pierwszych tygodniach użytko-
wania obiektu.

Wewnątrz smród i bylejactwo
Firma „Monster”, która prowadziła drugi etap prac 
(firma, która rozpoczynała budowę, splajtowała 
w  momencie, kiedy na orzyńskim placu budowy 
były zaledwie fundamenty z  fragmentami ścian 
i  zaistniała konieczność wyłonienia drugiego 
wykonawcy) pozostawiła po sobie, delikatnie 
mówiąc, nie najlepsze wrażenie. Co prawda, na 
wezwania urzędu gminy zjawia się od czasu do 
czasu kilku jej pracowników, którzy wykonują ja-
kieś, wydaje się,  pozorowane prace naprawcze 
(tego wymaga umowa), ale prace te nie wpływają 
na usunięcie wad. Przykłady wadliwych rozwiązań 
i niewłaściwego wykonania idą w dziesiątki. Pracu-
jący w urzędzie gminy od 2015 roku inspektorzy, 
zajmujący się budownictwem łapią się za głowy. 
– Tubką silikonu nie da się naprawić przeciekające-
go w wielu miejscach dachu – wyjaśnia architekt 
Magdalena Załucka-Dąbrowska, która w urzędzie 
gminy odpowiada za inwestycje. – Problemów 
z tym budynkiem jest kilkadziesiąt. To m.in. smród 

kanalizacji wewnątrz, zacieki i  pleśń na ścianach, 
źle wykonana instalacja elektryczna. Takie „drobia-
zgi” jak wypadające kratki wentylacyjne, czy nie-
zgodne ze sztuką położenie glazury, to naprawdę 
niewielkie problemy. 

Nieustające poprawki
–  Dokładamy wszelkich starań, aby jak najskutecz-
niej wyegzekwować od firmy Monster doprowa-
dzenie budynku do właściwego stanu – zapewnia 
wójt Marianna Szydlik. – Niestety, w  momencie 
odebrania tego budynku do użytku, wykonawca 
otrzymał „mocne karty” i  podpiera się nimi przy 
wszelkich naszych próbach przymuszenia go 
do usunięcia wad. To dla nas ogromny problem, 
a cierpią na tym przede wszystkim dzieci – podkre-
śla wójt. – Budowie towarzyszył pośpiech, to wyni-
kało w  pewnym sensie z  uwarunkowań wsparcia 
ze środków unijnych i  to jest zrozumiałe. Szkoda 
jednak, że poprzednie władze nie zatroszczyły się 
o  właściwy odbiór tego, kosztującego ponad 2,5 
miliona obiektu. Bo teraz mamy bubel budowlany 
wart miliony złotych. 
Współwłaściciel firmy „Monster”, Krzysztof Sobota, 
zapewnia że wszystkie usterki zostaną usunięte. 
– Po 14 marca rozpoczynamy prace naprawcze. 
Drobne usterki powinny zostać usunięte w  prze-

ciągu kilku dni. Te, które wymagają więcej pracy 
zajmą nam na pewno odpowiednio więcej czasu 
– wyjaśnia Sobota.
Tłumaczy również, że „Monster” przejęła budowę 
po firmie, która splajtowała. – Tam już była częścio-
wo wykonana kanalizacja, więc smród, który się 
wydobywa wewnątrz sali, może być wynikiem ja-
kiś błędnych rozwiązań poprzedniego wykonaw-
cy. Chcemy się temu uważniej przyjrzeć i usunąć 
przyczynę. Może być też tak, że znajdujące się na 
dachu wywietrzniki są za blisko kanałów wenty-
lacyjnych. Poza tym w syfonach pod prysznicami 
nie ma wody, bo są zbyt rzadko używane i dlate-
go może wydostawać się tamtędy nieprzyjemny 
zapach.
Urzędnicy gminni nie są przekonani takim tłu-
maczeniem wykonawcy. Zapewniają, że pomimo 
utrzymywania odpowiedniego poziomu wody 
w syfonach odpływowych, w sali po prostu śmier-
dzi. 
Czy wykonawca dotrzyma słowa i usunie jak naj-
szybciej wszelkie usterki? Przekonamy się już 
w najbliższych dniach.

Ewa Dolińska-Baczewska
naszagmina@op.pl

Orzyny. Nowy obiekt straszy wyglądem i wykonaniem

Sala wymaga ciągłych napraw
Staropolskie powiedzenie, że „co nagle, to po diable”, w tym miejscu nabiera pełnego znacze-
nia. Budowana w pośpiechu, by uczcić 650-lecie Orzyn, sala gimnastyczna spędza sen z po-
wiek nie tylko dyrekcji szkoły, ale również mieszkańcom i gminnym urzędnikom.

Polski Czerwony Krzyż Warmińsko – Mazurski Od-
dział Okręgowy w Olsztynie chcąc się odwdzięczyć 
za bardzo dobrą współpracę z  Urzędem Gminy 
w  Dźwierzutach, wyraża chęć przekazania bez-
płatnie na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców 
naszej gminy trójkołowe rowery rehabilitacyjne. 
Rowery te mogą służyć w celach rehabilitacyjnych 
oraz jako środek transportu dla osób ze schorze-
niami ruchowymi, z autyzmem, zespołem Downa, 
czy porażeniem. – To na pewno duża pomoc dla 

osób potrzebujących takiego wsparcia – mówi 
wójt Marianna Szydlik.
Rowery są w pełni wyposażone, posiadają wszel-
kiego rodzaju atesty dopuszczenia do ruchu. 
Przekazane zostaną trzy typy rowerów: dla dzieci     
w wieku 4 – 9 lat, 10 – 15 lat oraz dla młodzieży 
powyżej 15 roku życia i osób dorosłych. – Osoby 
zainteresowane taką forma pomocy prosimy o do-
starczenie do sekretariatu naszego Urzędu Gmi-
ny wniosku z  uzasadnieniem oraz oświadczenia 

o  stopniu niepełnosprawności. Zebrane wnioski 
wraz opinią Urzędu Gminy Dźwierzuty zostaną 
przesłane do koordynatora W-M Oddziału Okrę-
gowego Polskiego Czerwonego Krzyża – wyjaśnia 
wójt.

Oprac. EDB

Dźwierzuty. PCK przekaże potrzebującym rowery do rehabilitacji 

Bezpłatne rowery dla niepełnosprawnych

Osoba do kontaktu w sprawie 
rowerów rehabilitacyjnych: 
Agnieszka Śladowska
tel. 89 623 12 32

Fot. arch. UG
Odchodząca farba, grzyb i rdza. To dość częsty widok w Sali gimnastycznej w Orzynach
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– Ta droga jest zmorą dla kierowców – mówi Arka-
diusz Nosek, przewodniczący Rady Gminy. – Przez 
wiele lat nie była remontowana. Doraźne zakleja-
nie dziur trudno bowiem remontem nazwać. Dla-
tego bardzo się cieszymy, że wreszcie doczekała 
się i będziemy mogli z niej normalnie korzystać.
Kto choć raz jechał tą trasą wie, jak trudno i  nie-
bezpiecznie się nią porusza. Wyboje i dziury nie są 
jedyną zmorą kierowców. – To trasa, którą często 
jeżdżą duże samochody ciężarowe. Niektórzy ich 
kierowcy, chcąc chronić wysokie naczepy przed 
uszkodzeniem konarami drzew, jadą po prostu 
środkiem drogi. Kierowcom samochodów jadą-
cych z naprzeciwka często nie pozostaje nic inne-
go, jak zjeżdżać na pobocze – wyjaśnia przewod-
niczący Rady. 
W tym roku ruszyły prace przygotowawcze. Trwa 
wycinka drzew. W  latach 2017-18 droga będzie 
poszerzana i  zyska nową nawierzchnię. Cała in-
westycja to koszt ponad 4 milionów. Wkład gminy 
Dźwierzuty wyniesie 777 336 złotych.

Ewa Dolińska-Baczewska

Z parkiem, zwanym „centrum Dźwierzut”, od 
początku budowy były problemy. Wykonawcy, 
z nieznanych nikomu powodów, dość elastycznie 
traktowali założenia projektowe. I tak pojawiały 
się kolejne nieprawidłowości. Od niewłaściwego 
wykonania prac ziemnych, czyli osuszenia i umoc-
nienia gruntu, po zamontowanie lamp, które za-
skoczyły samych projektantów. Nie mniej – coś 
jest. Nie do końca tak, jak miało być, ale jest. Teraz 
przyszedł czas, aby prace doprowadzić do końca.

Ostatnie prace i oddanie
– Do zrobienia pozostał ostatni etap prac – wyja-
śnia wójt. – Chcemy dokończyć budowę ścieżek, 
postawić ławki i kosze na śmieci, zbudować prze-
widziany amfiteatr, wybudować parking, splanto-
wać teren i posiać trawę. Czyli od poważnych ro-
bót, po kosmetykę – dodaje z uśmiechem. 
O problemach z poprzednim wykonawcą wójt nie 
chce zbyt wiele mówić. – Ze swojej strony zrobi-
liśmy, co należy. Złożyliśmy stosowne dokumenty 
i  czekamy na rozstrzygnięcie. Teraz skupiamy się 
na pracy i  budowaniu. Mam nadzieję, że na do-
żynki, czyli późnym latem, nasze centrum będzie 
wyglądać już tak, jak powinno. 

Ożywią park kulturą
W parku już stoi plac zabaw dla dzieci. Docelowo 
pojawią się w nim urządzenia fitnes dla dorosłych. 
Jednak będzie pełnił funkcję nie tylko rekreacyjną. 
W  założeniu miał być również miejscem eduka-

cyjno-kulturalnym. – W  kolejnych latach będzie-
my doposażać park w  przewidziane w  projekcie 
elementy, choćby w tablice edukacyjne z historią 
Dźwierzut i  naszej gminy – mówi Marianna Szy-
dlik. – Amfiteatr, hm, to wielkie słowo, gdyż będzie 
to podwyższona scena z widownią na kilkadziesiąt 
osób, również będzie wykorzystywany. Chcemy, 

aby latem odbywały się tam spotkania z ciekawy-
mi ludźmi i występy. Dlatego wierzę, że park sta-
nie się żywym miejscem, w którym ludzie będą po 
prostu lubili przebywać.

Ewa Dolińska-Baczewska 
naszagmina@op.pl

Dźwierzuty. Ruszą prace w centrum miejscowości

Przed dożynkami park ma być oddany do użytku

Fot. arch. UG
Tak według projektu będzie wyglądał park 
w Dźwierzutach

Dźwierzuty-Pasym. Kierowcy doczekali się remontu

Z Dźwierzut do Pasymia lepszą drogą

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska
Droga będąca zmorą dla kierowców doczekała się wreszcie remontu

Jeżdżący drogą powiatową z Dźwierzut do Pasymia nie będą już musieli tak bardzo uważać na 
niebezpieczne wyboje i głębokie dziury. Po wielu latach, zaniedbana droga doczeka się wresz-
cie remontu. Na ostatniej sesji rady gminy, 18 marca, radni podjęli stosowną uchwałę, dzięki 
której trzy samorządy: Starostwo Powiatowe, gmina Dźwierzuty i gmina Pasym wyremontują 
drogę 1476N. Już trwają prace przygotowawcze.

– Chcemy w tym roku zakończyć prace nad placem w centrum Dźwierzut – mówi wójt Ma-
rianna Szydlik. – Rozstrzygnęliśmy przetarg i prace ruszają po Wielkanocy. Park będzie mógł 
wreszcie służyć wszystkim mieszkańcom i gościom.
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To, co dla wielu rodzin jest radością i  sprawi, że 
więcej pieniędzy będzie przeznaczone na rozwój 
dzieci, dla urzędników stanowi jednak nie lada wy-
zwanie. Ruszający w  kwietniu program wsparcia 
rodzin wymaga bowiem dużego przygotowania 
logistycznego. Jak wygląda to w  naszej gminie? 
Czy wszystko jest już gotowe? 
– To czy wszystko już gotowe, okaże się tak na-
prawdę 1 kwietnia – mówi Krystyna Furtak. – Do-
piero tego dnia, w praktyce, okaże się, na ile jeste-
śmy przygotowani. Mogę zapewnić, że ze swojej 
strony zrobiliśmy i robimy wszystko, aby jak najle-
piej obsłużyć wszystkich zainteresowanych.
Specjalnie na potrzeby programu zostały zatrud-
nione, w porozumieniu ze szczycieńskim PUP, trzy 
osoby. Będą odpowiadały głównie za realizację 
tego programu. – To młode i  bardzo pracowite 
panie. Szkolą się cały czas, poznają zasady funk-
cjonowania świadczenia, niuanse prawne. Jestem 
przekonana, że dadzą sobie znakomicie radę – 
zapewnia kierownik GOPS-u. – Nie mniej jednak, 
zwłaszcza na początku, mogą pojawić się wątpli-
wości, czy niejasności prawne. Dlatego prosimy 
wszystkich o wyrozumiałość. Trzeba mieć świado-
mość, że program rusza w całej Polsce. Chętnych 
będą miliony. A  część danych, potrzebnych do 
wypłacenia świadczenia, niektóre instytucje będą 
musiały wyszukiwać ręcznie, nie ma ich bowiem 
w systemie. 
Tylko w  naszej gminie ze świadczenia może sko-
rzystać co najmniej 1000 dzieci. – Tu dane nasze 
i ministerstwa nieco się różnią. Wszystko okaże się 
po 1 kwietnia. Każdy wniosek będziemy musieli 
sprawdzić. W trakcie trwania programu mogą być 

różne sytuacje. Dla przykładu komuś w  jednym 
miesiącu świadczenie będzie się należało (kryte-
rium dochodowe w przypadku jednego dziecka – 
przyp. red.), a w kolejnym je utraci, bo przekroczy 
dopuszczalny próg 800 zł netto na osobę w rodzi-
nie. Potem, kiedy dochody znów zmaleją uzyska 
ponownie prawo do wypłaty tych 500 złotych. Tu 
nie da się działać schematem. Każdy przypadek 
będzie musiał być cały czas analizowany indywi-
dualnie.

Jak zapewnia Krystyna Furtak, wszyscy zaintereso-
wani uzyskają wszelkie informacje w GOPS. 
Założeniem ustawodawcy jest wsparcie rozwoju 
i edukacji dzieci. Pamiętajmy aby otrzymane pie-
niądze inwestować właśnie w ich rozwój

Ewa Dolińska-Baczewska
naszagmina@op.pl

Kiedy trwa program?
Według ustawy o  pomocy państwa w  wy-
chowywaniu dzieci program „Rodzina 500 
plus” wejdzie w  życie od 1 kwietnia 2016 
roku. Osoby, które nabędą uprawnienia do 
świadczenia i  złożą wnioski do 30 czerwca 
2016 roku otrzymają świadczenie z wyrów-
naniem od 1 kwietnia 2016 roku. 

Komu przysługuje świadczenie?
Ustawa daje prawo do świadczenia 500 zł 
miesięcznie na drugie i  kolejne dziecko. 
W  przypadku rodzin, których dochód nie 
przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 
zł netto w  przypadku rodzin z  dzieckiem 
niepełnosprawnym - również na pierwsze 
dziecko.

Kiedy składać wnioski?
Wnioski za pierwszy okres funkcjonowa-
nia programu (od 1 kwietnia 2016 do 30 
września 2017 roku) będzie można składać 
po 1  kwietnia 2016 r. Wnioski złożone do 
1 lipca 2016 będą dawały prawo do nabycia 

prawa do świadczenia wychowawczego od 
1 kwietnia, natomiast dla wniosków złożo-
nych po 30 czerwca 2016 r. prawo do świad-
czenia wychowawczego w wysokości 500 zł 
na dziecko będzie ustalane począwszy od 
miesiąca, w którym wypłynął wniosek z pra-
widłowo uzupełnionymi dokumentami.

Ile razy osoba ubiegająca się o świadcze-
nie składa wniosek?
Raz. To wystarczy. Nie mniej urzędnicy 
systematycznie, co miesiąc będą spraw-
dzać w  systemach, czy świadczenie się 
należy. Czyli czy np. któreś z  dzieci nie 
osiągnęło 18 r.ż., czy nie zostało prze-
kroczone kryterium dochodowe w  przy-
padku rodziny z  jednym dzieckiem, itp.  

Jak będą wypłacane środki?
Wypłaty świadczeń będą następowały co 
miesiąc, najpóźniej ostatniego dnia mie-
siąca, za który przysługują. Wypłaty, ze 
względu na ogromne zainteresowanie 
programem oraz nieprzewidziane sytuacje 

związane z  uruchomieniem wypłacania 
świadczeń mogą w  pierwszym rozdaniu 
przypaść nieco później. 

Jeśli rodzice nie mieszkają razem…
Gdy dziecko nie będzie we wspólnym go-
spodarstwie domowym z  obojgiem rodzi-
ców, zasiłek otrzyma rodzic, który opiekuje 
się dzieckiem. Środki będą zawsze wypła-
cane rodzicom, opiekunom prawnym lub 
opiekunom faktycznym, którzy faktycznie 
zajmują się dzieckiem. W  przypadku, gdy 
opieka będzie ustanowiona na równych 
prawach zasiłek otrzyma osoba, która 
pierwsza złoży wniosek.

oprac. EDB

Dźwierzuty. GOPS przygotowany na Rodzina 500 plus

Początek może być trudny, ale damy radę
Z dniem 1 kwietnia rusza nabór wniosków w programie Rodzina 500 plus. Od tego dnia będzie 
je można pobrać z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dźwierzutach. – Spodziewamy 
się, że programem objętych będzie ponad 1000 dzieci z naszej gminy – mówi Krystyna Furtak, 
kierownik GOPS.

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska

Vademecum 500 plus. To należy wiedzieć

Uwaga! Pamiętaj!
W przypadku jakichkolwiek zmian (do-
chodów, liczby członków rodziny) osoby 
uprawnione do otrzymywania zasiłku 
będą miały obowiązek powiadomić o tym 
właściwy organ w terminie do 14 dni.

Od 1 kwietnia zostanie uruchomiony specjalny 
nr telefonu tylko do obsługi 500 plus. Od tego 
dnia zainteresowani będą mogli dzwonić na: 
89 621 04 15. Jeśli ktoś chciałby uzyskać infor-
macje wcześniej, może zadzwonić na ogólny nr 
GOPS: 89 621 04 04. 
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Pociągiem ze Szczytna do Biskupca już raczej nie 
będziemy mieli okazji się przejechać. Nierentow-
na trasa popadała w  coraz większe zapomnienie 
i  zniszczenie. Zniknęły pociągi. Z  czasem zaczęły 
znikać tory. Całość porastała coraz większymi 
krzakami. Na szczęście nasi lokalni samorządowcy 
wpadli na pomysł nadania martwej trasie nowe-
go życia. Tak zaczęła powstawać Wstęga Rowe-
rowa Mazury – Warmia. Jest to wspólny projekt 
szczycieńskiego starostwa powiatowego, miasta 
Szczytna oraz gmin Szczytno, Dźwierzuty i Bisku-
piec. Licząca ponad 41 km trasa rowerowa, która 
już w najbliższych latach stanie się jedną z atrak-
cji turystycznych naszego regionu, w  większości 
przebiega przez naszą gminę. Wartość całej in-
westycji, na którą zostaną pozyskane środki z UE 
poznamy dopiero w  momencie powstania kosz-
torysów. Póki co wiemy, że koszt zgromadzenia 
niezbędnej dokumentacji, to  392260 złotych. 
Ponieważ samorządy dzielą koszty proporcjonal-
nie do długości przebiegających przez ich tereny 
odcinków projektowanej trasy rowerowej, udział 
finansowy gminy Dźwierzuty wyniósł 112371,65 
złotych. 

Wiadukty, stare budynki i cudna przyroda
Trasa biegnie przez sołectwa Nowe Kiejkuty, Ja-
błonkę, Olszewki, Dźwierzuty, Targowo i Popowa 
Wola. Ma wspaniałe walory krajobrazowe. Duże 
różnice w wysokościach niwelują liczne wiadukty, 
których na terenie gminy jest 11. Jadący od strony 
Szczytna z pewnością docenią widoki z wysokie-
go nasypu przed miejscowością Nowe Kiejkuty. Ze 
wzniesienia rozciąga się piękny widok na okolicz-
ne łąki i lasy. Po drodze zobaczą budynki dawnych 
stacji kolejowych w Nowych Kiejkutach, Jabłonce, 
Olszewkach oraz Rutkowie. – W okolicach Dźwie-
rzut przewidujemy wykonanie miejsca, w którym 
rowerzyści będą mogli odpocząć – wyjaśnia wójt 
Marianna Szydlik. – Będą tam między innymi wia-
ta, grill, toaleta, ławki i  parking dla rowerów. Li-
czymy na to, że podróżujących zainteresuje treść 
tablic informacyjnych o  tym, co warto zobaczyć 
w  Dźwierzutach i  odwiedzą naszą miejscowość. 
Dodatkowo, wzdłuż całej trasy będą tzw. pętle 
rowerowe, czyli punkty specjalnie oznaczone, 

z tablicami informacyjnymi, w których 
warto zjechać, aby zwiedzić i zobaczyć 
ciekawe miejsca.

Ocalona drezyna czeka na turystów
Po minięciu Strugi Dźwierzuckiej, 
podróżnych może czekać spotkanie 
z  bobrami. Jeśli nie uda im się wypa-
trzyć tych wodnych drwali, z  pewno-
ścią zobaczą skutki ich intensywnej 
działalności. W  kierunku Szczepanko-
wa jest bowiem wiele miejsc zalanych 
poprzez zbudowane tamy. Po pokona-
niu kilkunastu kilometrów, turystów 
czeka ogromna niespodzianka. Dzięki 
staraniom władz gminy i  prezes Sto-
warzyszenia Wioska Żurawi z Popowej 
Woli Kazimiery Klobuszańskiej udało 

się zachować ponad czterokilometrowy odcinek 
torów, po których można pojechać drezyną na-
pędzaną siłą mięśni. Zapał, z  jakim pani Kazi-
miera walczyła o  zachowanie tego 
odcinka trasy „zaraził” również wło-
darzy Biskupca, którzy zachowają 
kolejny – leżący już na terenie ich 
gminy – odcinek 

Ruszyły przygotowania do remontu dróg gmin-
nych Zalesie – Kałęczyn i  Grądy. Pierwsza droga 
już ma gotowy projekt z  kosztorysem. Według 
wyliczeń projektantów remont tego odcinka po-
chłonie około 400 tys. złotych. – Zależało nam na 
tym, aby wytypować do remontu te spośród na-
szych dróg, przy których mieszka najwięcej osób – 
wyjaśnia Magdalena Załucka-Dąbrowska z urzędu 
gminy w Dźwierzutach. Drugą w kolejności drogą 
poddaną remontowi będzie droga do Grąd. Tu 
z kolei prace remontowe pochłoną około 500 tys. 
złotych. – Gromadzimy niezbędną dokumentację 
i  piszemy wnioski o  dofinansowanie. Remonty 
planujemy przeprowadzić do 2017 roku – dodaje 
inspektor. 
Urzędnicy przygotowują również plan remontu 
dróg do Stankowa oraz Dąbrowy. – W budżecie za-
planowane są już pieniądze na projekty remontu 
tych dróg, wyłoniliśmy projektantów. W tym mo-
mencie czekamy na mapy geodezyjne – dodaje 
urzędnik.

EDB

Rozpoczęły się przeglądy serwisowe placów za-
baw w  całej gminie. Pracownicy urzędu razem 
z  serwisantem firmy Novum sprawdzają stan 
techniczny urządzeń, z których na co dzień korzy-
stają nasze dzieci. Okazuje się, że dużo spośród 
zabawek jest w  stanie pozostawiającym wiele 
do życzenia. Żadna z  zabawek, przez kilka lat od 
momentu zamontowania nie była ani razu konser-
wowana i niektóre zagrażają bezpieczeństwu ko-
rzystających z nich osób. Zużyte elementy zostaną 
wymienione na nowe. Każdy plac zabaw od teraz 
będzie miał założoną specjalną książkę przeglą-
dów. Dodatkowo na każdym z nich stanie tablica 
regulaminowa.

EDB

Wyremontują 
drogi w gminie

Przeglądy 
serwisowe 

placów zabaw

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska

Nowe Kiejkuty – Popowa Wola. Budują ścieżkę rowerową Wstęga Rowerowa Mazury – Warmia

Nowe życie sta- rej linii kolejowej
Na naszych oczach znikają kolejne znaki historii. Tam, gdzie jeszcze do niedawna tętniło życie, dziś wyrastają coraz wyższe 
drzewa. Na szczęście, część historycznego dziedzictwa udaje się uratować. Dzięki połączonym siłom pięciu samorządów 
udało się zachować linię kolejową łączącą Szczytno z Biskup- cem. Choć w nieco zmienionej formie.

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska
Wstęga Rowerowa Mazury będzie biegła po 
trasie dawnej linii kolejowej Szczytno-Biskupiec
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Nowe Kiejkuty – Popowa Wola. Budują ścieżkę rowerową Wstęga Rowerowa Mazury – Warmia

Nowe życie sta- rej linii kolejowej
Na naszych oczach znikają kolejne znaki historii. Tam, gdzie jeszcze do niedawna tętniło życie, dziś wyrastają coraz wyższe 
drzewa. Na szczęście, część historycznego dziedzictwa udaje się uratować. Dzięki połączonym siłom pięciu samorządów 
udało się zachować linię kolejową łączącą Szczytno z Biskup- cem. Choć w nieco zmienionej formie.

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska
Na trasie ścieżki rowerowej, na terenie naszej 
gminy znajduje się 11 wiaduktów. 

Aurelia Lonenz, która sprawuje funkcje sołtysa 
w  Spłatach zdobyła tytuł Super Sołtysa w  plebi-
scycie organizowanym przez Gazetę Olsztyńską. 
W  wyścigu po tytuł pokonała sołtysów z  wszyst-
kich sołectw powiatu szczycieńskiego. 
Jak podkreślają organizatorzy plebiscytu chodziło 
im o pokazanie, jak ważna rolę w życiu wsi odgry-
wają sołtysi. W dobie coraz szybszego przepływu 
informacji, możliwości funkcjonowania w świecie 
wirtualnym, często zapominamy o  tej jakże waż-
nej funkcji. I o osobach, które często jednoczą spo-
łeczności i motywuję je do naprawdę niezwykłych 
działań. Zdaniem mieszkańców, którzy mogli gło-
sować na swoich sołtysów, taką właśnie osobą jest 
pani Aurelia.
Uroczysta gala, w  czasie której Super Sołtysom 
wręczono statuetki, odbyła się w siedzibie Gazety 
Olsztyńskiej na olsztyńskim Tracku. Tam zgroma-
dzili się Super Sołtysi ze wszystkich powiatów na-
szego województwa i z rąk prezesa Grupy WM (wy-
dawcy Gazety Olsztyńskiej – przyp. red.) oraz Ewy 
Bartnikowskiej, redaktor naczelnej GO odebrali 
nagrody. Pani Aurelii gratulujemy i życzymy wielu 
sukcesów w pracy na rzecz lokalnej społeczności.

Ewa Dolińska-Baczewska

Potrzebujesz 
pomocy prawnej?

Szukaj jej tam!
Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, 
w powiecie szczycieńskim funkcjonują 
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Punkty są dwa. Znajdziesz je w:
1. Starostwie Powiatowym w Szczytnie, 

ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 
Szczytno, parter, wejście A, pokój 3 
A.
Godziny przyjęć interesantów od 
poniedziałku do piątku: 7:30 -12:30 
oraz 12:30 -15:30.

2. Powiatowym Centrum Pomocy 
Rodzinie w Szczytnie, ul. 
Konopnickiej 70, 12-100 Szczytno.
Godziny przyjęć interesantów: 
poniedziałek: 11.00 -15.00, wtorek: 
9.00 -13.00, środa: 11.00 -15.00, 
czwartek: 9.00 -13.00, piątek:  
11.00 -15.00 

Porad udzielają adwokaci i radcy prawni.

torów. I  tak z  Popowej Woli do Rudzisk, chętni 
będą mogli pojechać tym odchodzącym w zapo-
mnienie pojazdem. W czasie podróży zobaczą Łąki 
Dymarskie, które wiosną są miejscem spotkań se-
tek żurawi. – Bardzo pomógł nam w zachowaniu 
tego odcinka Bogdan Chrzanowski, naczelnik PKP 
zajmujący się nieczynnymi trasami. To on podpo-
wiadał mi, gdzie i do kogo pisać, z kim rozmawiać, 
aby zachować ten fragment torów i  uruchomić 
na nim drezynę – mówi Kazimiera Klobuszańska. 
I zdradza, że kolejnym pomysłem jest zbudowanie 
drezyny napędzanej za pomocą rowerów. – Takie 
drezyny funkcjonują w Słupsku i w Bieszczadach. 
Konstrukcja jest dość prosta, chcemy skalkulować 
koszty i  być może już niedługo uda się nam coś 
takiego zbudować i uruchomić.
- Jako gmina nie mamy spektakularnych zabyt-
ków, które same z siebie przyciągałyby turystów. 

Nie leżymy również na szlaku jezior. Mamy nato-
miast właśnie tego typu perełki, które warto za-
chowywać, promować i  chwalić się nimi – mówi 
Marianna Szydlik. – Mamy nadzieję, że to właśnie 
dzięki takim projektom, do naszej gminy będą 
przyjeżdżać kolejni turyści, którzy spędzą tu nie 
tylko chwilę, ale cały dzień, zostawią w  naszych 
sklepach pieniądze i powiedzą o tym miejscu in-
nym. Warto też, aby każdy z  naszych mieszkań-
ców, oczywiście na miarę swoich sił, przejechał 
w  przyszłości tą trasą, bo jest naprawdę piękna. 
Mam wrażenie, że jest trochę tak, że cudze chwali-
my, nie znając swojego. A swoje mamy naprawdę 
piękne!

Ewa Dolińska-Baczewska
naszagmina@op.pl

Sąpłaty. Super Sołtys 

 Aurelia Lorenz
wyróżniona
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– Bardzo cieszy, że tak wielu mieszkańców gmi-
ny zaangażowało się w  przygotowania – mówi 
Danuta Gutysz, pomysłodawczyni i  koordynator 
dźwierzuckiego orszaku. – Przygotowywaliśmy się 
do tego wydarzenia od kilku miesięcy. Dzięki przy-
stąpieniu do ogólnopolskiej akcji otrzymaliśmy 
sztandary, korony oraz naklejki dla uczestników. 
W przygotowanie orszaku zaangażowanych było 
kilkadziesiąt osób, m. in. księża z parafii, pracow-
nicy urzędu gminy i GOK, strażacy ochotnicy oraz 
mieszkańcy i parafianie. – Każdy do kogo zwrócili-
śmy się o pomoc, wykazywał ogromne zaintereso-
wanie i chęć udziału. To dlatego widzimy tu dziś tak 
dostojnie przebranych aktorów, dekoracje, stra-
żaków troszczących się o  nasze bezpieczeństwo 
i  ludzi, którzy chętnie przyłączyli się do orszaku 
– mówiła tuż przed rozpoczęciem Danuta Gutysz.  
Orszak Trzech Króli odbył się w  Dźwierzutach 
po raz pierwszy. Rozpoczął się uroczystą mszą 
świętą po której kilkusetosobowy orszak wy-
ruszył w  kierunku placu strażackiego. Przy 
dźwiękach kolęd i  pastorałek w  wykonaniu 
dźwierzuckich Wrzosów, Trzej Królowie wraz ze 
swoimi świtami poprowadzili zgromadzonych 
do stajenki na spotkanie z  Dzieciątkiem Jezus.  
Na schodach prowadzących do gimnazjum 
uczestnicy orszaku spotkali Heroda, który za-
niepokojony wyprawą trzech mędrców starał 
się dowiedzieć, gdzie narodził się rzekomy Król 
Izraela. Kierowany lękiem i  zazdrością wydał roz-
kaz zgładzenia nowonarodzonych chłopców. 
Pakt z diabłem ściągnął na niegodziwego władcę 
śmierć. Aktorzy odgrywający scenę bardzo reali-

stycznie oddali charakter tamtych wydarzeń. Po 
spotkaniu z  Herodem, Kacper, Melchior i  Balta-
zar poprowadzili orszak ku stajence, gdzie wraz 
z  dziećmi z  parafii złożyli Jezusowi swoje dary.  
Na koniec uczestnicy orszaku zatańczyli poloneza 
przy kolędzie „Bóg się rodzi” i spotkali się z Mikoła-
jem. – Mamy gorącą nadzieję, że w przyszłym roku 

orszak zgromadzi jeszcze większą ilość uczestni-
ków i na stałe wpisze się w kalendarz imprez w na-
szej miejscowości – dodaje Danuta Gutysz.

oprac. GOK
naszagmina@op.pl

W walentynkowy wieczór dźwierzucki GOK roz-
brzmiewał wesołym gwarem pań i panów, którzy 
chcieli wspólnie spędzić ten wieczór. W programie 
wieczoru przewidziano projekcję filmową, a jak to 

w kinie bywa najpierw muszą by reklamy. Z krót-
ka reklamą swoich talentów muzycznych wystą-
pił duet DIANA i JA z piosenkami o miłości. Duet 
wykonał m.in. utwór Sławy Przybylskiej „Nie, nie 

zakocham się”. Kolejnym nieco dłuższym prze-
rywnikiem była prezentacja grupy dzieci uczest-
niczących w  zajęciach GOK, która zaprezentowa-
ła się w  skeczu pt.: „Randka w  ciemno”. Marlena 
Jakubiak, Paula Kulisz, Zuzia Majewska, Szymon 
Pietrzak, Przemek Pietrzak i  Dominika Sobociń-
ska wcielili się w  role osób szukających miłości. 
Wiktoria Kłusek zaśpiewała znane piosenki jak 
„Serduszko puka w rytmie cza-cza”, a Patrycja i Do-
minika Sobocińskie, Paula Kulisz, Wiktoria Kłusek, 
Sylwia i Ewa Samsel zatańczyły taniec „Twist again”. 
Dekorację sceny przygotowali uczestnicy zajęć rę-
kodzielniczych. Były to m.in. wykonane w technice 
origami papierowe serca i łabędzie, które przygo-
towała Wiktoria Kłusek. Film o perypetiach rodzi-
ców wydających swoje córki za cudzoziemców, 
innowierców, prezentujący współczesny tygiel 
społeczny, ubarwiony humorem, bardzo spodo-
bał się widzom, czemu dali wyraz żywo reagując 
podczas seansu. Przy smacznie zastawionych sto-
łach – wypiekach pań należących do rady sołeckiej 
oraz pani wójt, wieczór upłynął bardzo ciepło, miło 
i słodko. Każdy uczestnik spotkania otrzymał rów-
nież lizaka w kształcie serca oraz laurkę z wróżbą 
walentynkową.

GOK

Dźwierzuty. Włączyli się w ogólnopolska akcję

Setki osób podążyły za pierwszym
dźwierzuckim Orszakiem Trzech Króli
Kolorowe stroje, powiewające chorągwie oraz setki osób w koronach na głowach. Tak w święto 
Objawienia Pańskiego, 6 stycznia 2016r. wyglądały ulice Dźwierzut. Przy rytmicznych dźwię-
kach bębnów i śpiewach kolęd spod kościoła Najświętszej Maryi Panny pod hasłem „Nade 
wszystko Miłosierdzie – Miłość. Pokój. Przebaczenie” wyruszył Orszak Trzech Króli.

Fot. arch. GOK

Dźwierzuty. Walentynkowy wieczór w GOK 

Film, piosenki, skecze i niespodzianka dla zakochanych

Fot. arch. GOK

Zdjęcia na gokdzwierzuty.pl

Zdjęcia na gokdzwierzuty.pl

Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach
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Dźwierzuty mogą być kulturalną stolicą re-
gionu. Mogą. Mają bowiem wszystko to, co 
potrzeba, czyli potencjał tkwiący w  ludziach. 
Jest wśród nas wielu ludzi, którym się chce. 
Ludzi, którzy z  radością i  zaangażowaniem 
ożywiają i  animują lokalne społeczności.  
Dzięki nim powstają kolejne przedsięwzięcia otwie-
rające możliwości rozwoju i integracji. Na tej bazie 
zrodził się pomysł zorganizowania zupełnie nowej 
i skierowanej do szerszej grupy odbiorców imprezy. 

Nowa impreza, nowa jakość
Żyjemy na terenach zamieszkałych przed wiekami 
przez pruskie plemię Galindów. Na pograniczu, na 
które wpływ mieli także Słowianie. Celem festiwa-
lu jest przywrócenie pamięci zarówno o  jednych, 
jak i drugich. Pokazanie ich zwyczajów i obrzędów 
oraz przybliżenie naszych korzeni. – Chcemy, aby 
Festiwal Kultury Słowiańskiej i  Pruskiej przede 
wszystkim integrował lokalną społeczność – mówi 
wójt Marianna Szydlik. – Jeśli w  przygotowa-
nia włącza się wszystkie sołectwa, to już będzie 
ogromna grupa osób. Do tego będziemy promo-
wać festiwal szerzej. Takiej imprezy, o tym charak-
terze nie ma nigdzie w pobliżu. Owszem są trady-
cyjne „wianki”, czy tzw. noce Kupały, ale mają one 
jedynie pewien rys historyczny i przeważnie są tak 
naprawdę rodzajem dyskoteki na wolnym powie-
trzu, a  my chcemy zaproponować coś, co będzie 
zaproszeniem w dawne czasy i zwyczaje.

Festiwal rozpocznie cały tydzień imprez
Organizatorzy już pracują nad jak najbardziej 
atrakcyjnym przebiegiem festiwalu. – Będzie 

to impreza całodniowa, 
w  czasie której zostaną 
zaprezentowane obrzędy 
i tradycje słowiańskie i pru-
skie – mówi dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury 
Ewa Dolińska-Baczewska. 
– Uczestnicy będą mieli 
możliwość wzięcia udziału 
w  warsztatach dawnych 
rzemiosł z: wikliniarstwa, 
kowalstwa, garncarstwa, 
czy bicia monet. Zapo-
znać się z  dawną kuchnią 
i  sposobami tradycyjnego 
wytwarzania żywności. 
Zobaczyć ubiory dawnych 
mieszkańców tych ziem – 
wylicza dyrektor.
Festiwal docelowo ma stać 
się imprezą cykliczną. Or-
ganizatorzy chcą, aby na 
stałe wpisał się w  kalen-
darz imprez naszej gminy. 
– Czasu jest już naprawdę 
niewiele, a  przygotowań 
cała masa. Jest pomysł 
i  grupa zapaleńców. Nie dostaliśmy, jako GOK, 
jakieś specjalnej dotacji z urzędu gminy. Piszemy 
projekty, poszukujemy sponsorów. Wiele osób 
chce zaangażować się nie oczekując za to zapłaty. 
Po prostu mają taką pasję, zachęcają znajomych. 
I w ten sposób impreza nabiera naprawdę cieka-
wego kształtu – dodaje dyrektor GOK. 

Jak wyjaśnia Ewa Dolińska-Baczewska Festiwal 
rozpocznie całotygodniowe obchody Dni i  Nocy 
Świętojańskich, czyli imprez, które przez tydzień 
między 25 czerwca, a 2 lipca będą miały miejsce 
w  naszej gminie. – Będą to zarówno warsztaty, 
jak i wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi. A 2 
lipca, w sobotę, spotykamy się na przygotowywa-
nej przez sołectwo Orzyny i  GOK „Nocy Święto-
jańskiej” w Orzynach. Wiem, że na to wydarzenie 
Grupa „Domalesia” już przygotowuje nowe wido-
wisko, które będzie wstępem do wspaniałej zaba-
wy do białego rana. Zapraszam więc na wszystkie 
atrakcje, które czekają nas już od pierwszej soboty 
wakacji.

Oprac. GOK
naszagmina@op.pl

Organizujesz ciekawą imprezę w swojej miejscowości?
Napisz do nas: naszagmina@op.pl

Zadzwoń: 89 621 12 80

Dźwierzuty. I Festiwal Kultury Słowiańskiej i Pruskiej

Wyjątkowa Noc Kupały na powitanie lata
Tegoroczne powitanie lata będzie miało w Dźwierzutach inny i wyjątkowy charakter. Corocz-
ną „noc pod gwiazdami” zastąpi niecodzienne wydarzenie w niezwykłej oprawie. Przed nami 
I Festiwal Kultury Słowiańskiej i Pruskiej.

Fot. arch. prywatne
W trakcie festiwalu będziemy mogli zobaczyć 
dawne stroje i zwyczaje

Archiwum Wioska Prusów
Kazimierz Abramczyk z Wioski Prusów zaprasza już dziś na warsztaty 
tkania krajek, strzelania z łuków i zdobienia glinianych bab pruskich

I FESTIWAL KULTURY
SŁOWIAŃSKIEJ I PRUSKIEJ 

25 czerwca 2016r. godz. 11.00 
Dźwierzuty, Plac Strażacki

ZAPRASZAMY!!! 

Noc Świętojańska w Orzynach
2 lipca 2016r. 

Orzyny, Boisko naprzeciwko szkoły

ZAPRASZAMY!!!
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Na terenie gminy wiele obiektów będących w jej 
zarządzie jest już doprowadzonych do stanu, 
który można nazwać zadowalającym. – Owszem, 
zawsze można zrobić więcej, bardziej doposażyć, 
wprowadzić dodatkowe rozwiązania, jak na przy-
kład nowoczesne ogrzewanie, ale te obiekty są 
w  stanie, który umożliwia im funkcjonowanie – 
wyjaśnia wójt. Jak podkreśla są jednak takie, któ-
re wymagają z  różnych przyczyn remontów, czy 
wręcz zupełnej przebudowy. Na pierwszy ogień 
pójdą w  tym roku budynki OSP w  Dźwierzutach, 
przedszkola w Orzynach i Gminnego Ośrodka Kul-
tury. – Jesteśmy na etapie planowania – wyjaśnia 
inspektor Magdalena Załucka-Dąbrowska. – Więc 
to nie tak, że prace budowlane ruszą w tym roku. 
Na rozbudowy i remonty budynków OSP w Dźwie-
rzutach i przedszkola w Orzynach zrobiliśmy zapy-
tania ofertowe na projekty. W przypadku budynku 
strażnicy z  jednej strony chcemy przystosować 
go do potrzeb jednostki wpisanej do KSRG, a  z 
drugiej przebudować bryłę, która z  racji na duże 
wydarzenia gminne, jak dożynki i  festyny, jest 
wizytówką Dźwierzut. W  przypadku przedszkola 
w  Orzynach, obecne nie spełnia żadnych warun-
ków p.poż, są za małe sale, jedna z grup maluchów 
korzysta z sali na piętrze, do której prowadzą na-
prawdę strome schody. Dlatego nowa siedziba 
jest niezbędna. 

Jak podkreśla urzędniczka na ten rok przewidzia-
no głównie prace projektowe. – Jeśli nadesłane 
oferty okażą się atrakcyjne cenowo, będziemy 
przystępować do robienia projektów – wyjaśnia 
inspektor. – Wówczas będziemy mogli przystąpić 
do poszukiwania źródeł finansowania. W  dużej 
mierze będziemy posiłkować się środkami ze-
wnętrznymi.

Przebudowy i  rozbudowy doczeka się również 
placówka dźwierzuckiego GOK. 

Ewa Dolińska-Baczewska
naszagmina@op.pl

Choć WOŚP zagrało 10 stycznia, to dopiero na 
początku marca pojawiła się dokładna informacja 
o zebranej w czasie 24. finału kwocie. W tym roku 
padł kolejny rekord. Orkiestra na ratowanie życia 
dzieci i osób starszych zebrała 72 696 501,53 zł. 
Swoją cegiełkę w czasie finału dołożyli również 
mieszkańcy gminy Dźwierzuty. 
Choć zebrana w  naszej gminie kwota 1010,93 
zł wydaje się niewielka w porównaniu z dużymi 
ośrodkami, to jak podkreślają organizatorzy, 
jest bardzo ważna. Bo właśnie z  takich kwot, 

często wcale niewielkich, składa się wynik 
końcowy zbiórki. W  tym roku wolontariusze 
ruszyli do akcji już w  piątek, kwestując m.in. 
w szkołach, banku i urzędzie gminy. W niedzielę 
do kwestowania dołączyli strażacy z  OSP Dźwie-
rzuty, którzy przygotowali mieszkańcom niespo-
dziankę w postaci ciepłej grochówki serwowanej 
po mszach przy kościele. Czy w  przyszłym roku 
pobijemy z WOŚP kolejny rekord? To zależy od nas 
wszystkich.

Oprac. EDB 

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
Jeśli chcesz zareklamować się 
w naszym biuletynie dzwoń:

89 621 12 80

Dźwierzuty. Dobrych serc nie brakuje

Pomogli WOŚP pobić kolejny rekord

Fot. arch. GOK

Gmina. Ambitne plany rozbudowy obiektów

Przygotowują się do nowych inwestycji

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska
Budynek OSP w Dźwierzutach doczeka się rozbudowy i zmiany wyglądu

–  Wiele z naszych obiektów wymaga modernizacji – mówi wójt Marianna Szydlik. – Nie damy 
rady zrobić wszystkiego od razu, ale systematycznie pracujemy nad tym, aby te, które najbar-
dziej wymagają remontu i rozbudowy, jak najszybciej tego się doczekały.
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– Patrząc na kolorowe pisanki i  bibułowe kwiaty 
wpleciono umiejętnie w palmy chciałoby się przy-
znać wszystkim uczestnikom pierwsze miejsca 
– mówi Marianna Szydlik, wójt Gminy Dźwierzu-
ty, przewodnicząca tegorocznym obradom jury. 
Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: pisan-
ki wielkanocne i palmy wielkanocne i w czterech 
kategoriach wiekowych: oddziały przedszkolne, 
klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazjum.
– Oceniając prace zwracaliśmy szczególną uwa-
gę na zachowanie tradycyjnych metod zdobienia 
i wykonania palm, samodzielność wykonania prac 
oraz ich estetykę – mówi Ewa Dolińska-Baczewska, 

dyrektor GOK. – Ponieważ w  tym roku dzieci tak 
chętnie zaangażowały się do konkursu, w  przy-
szłorocznej edycji pojawi się nowa kategoria z na-
grodami: prace indywidualne. W tym roku wszyst-
kie dzieci otrzymały wyróżnienia za indywidualnie 
zgłoszone prace konkursowe. Dziękujemy pani 
wójt za ufundowanie nagród.
Organizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kul-
tury w Dźwierzutach. Prace oceniało jury w skła-
dzie: Marianna Szydlik, Ewa Dolińska-Baczewska, 
Danuta Kuchcińska.

oprac. GOK

Dźwierzuty. Nadesłali kilkadziesiąt prac na konkurs

Wybrali najładniejszą palmę i pisankę

Dwu i pół metrowa palma ozdobi 
kapliczkę w Nowych Kiejkutach

Kategoria Pisanka Wielkanocna
Oddziały Przedszkolne:
1m. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzu-
tach 4-6l
2m. Szkoła Podstawowa w Rumach
3m. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzu-
tach 3-4l
wyróżnienia: Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Orzynach, Szkoła Podstawowa w Kałęczynie

Szkoły Podstawowe klasy I-III:
1m. Szkoła Podstawowa w Rumach
2m. Szkoła Podstawowa w Kąłęczynie
3m. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzu-
tach
wyróżnienie: Szkoła Podstawowa w Linowie

Szkoły Podstawowe klasy IV-VI:
1m. Szkoła Podstawowa w Linowie
2m. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach
3m. Szkoła Podstawowa w Rumach
wyróżnienia: Szkoła Podstawowa w  Kąłęczy-
nie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzu-
tach

Kategoria Palmy Wielkanocne
Oddziały Przedszkolne:
1m. Szkoła Podstawowa w Linowie
2m. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach
3m. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzu-
tach
wyróżnienia: Szkoła Podstawowa w  Kałęczy-
nie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzu-
tach 3-4l

Szkoły Podstawowe I-III
1m. Szkoła Podstawowa w Linowie
2m. Szkoła Podstawowa w Rumach
3m. Szkoła Podstawowa w Kałęczynie

Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
1m. Szkoła Podstawowa w Rumach
2m. Szkoła Podstawowa w Linowie klasa IV
3m. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzynach
wyróżnienia: Szkoła Podstawowa w  Linowie 
klasa V, Szkoła Podstawowa w Linowie klasa VI, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach.

Gimnazjum w Dźwierzutach otrzymało wyróż-
nienie w Konkursie Wielkanocnym.

W Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach w piątek 18 marca rozstrzygnięto konkurs na 
Pisankę i Palmę Wielkanocną. Choć regulamin przewidywał zgłaszanie prac grupowych swoje 
pisanki i palmy uczniowie szkół z gminy Dźwierzuty zgłosili także indywidualnie. Jury nie mia-
ło łatwego zadania, by spośród prac wybrać te najpiękniejsze. 

Zdjęcia na gokdzwierzuty.pl

W tygodniu poprzedzającym Niedzielę Palmową panie z Nowych Kiejkut wykonały Palmę Wielka-
nocną o długości 2,50m. Ozdoby potrzebne do zrobienia palmy wykonały z krepiny, bibuły, buksz-
panu i oczywiście bazi. Mieszkanki Kiejkut są bardzo zadowolone ze swojego dzieła, przy tworzeniu 
którego doskonale się bawiły. Palma Wielkanocna będzie ozdobą przez najbliższe tygodnie w Ka-
pliczce w Nowych Kiejkutach.

Regina Bazych
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Myślisz, że Twój sąsiad jest ciekawym człowiekiem, o którym warto napisać?
Napisz do nas: naszagmina@op.pl

Zadzwoń: 89 621 12 80

W Jabłonce kobiety swoje święto obchodziły już w niedzielę 6 marca, zaś 12 marca spotkanie z okazji 
Dnia Kobiet odbyło się w Nowych Kiejkutach. Panie przy dobrej kawie i przeróżnych smakołykach w bar-
dzo dobrej i wyjątkowej atmosferze oddały się dyskusjom i opowieściom, którym nie było końca. Takie 
spotkania powinny odbywać się częściej, bowiem oderwanie się od problemów życia codziennego jest 
potrzebne każdej kobiecie.

Regina Bazych

Panie świętowały
w Jabłonce i Nowych Kiejkutach

Dzień Kobiet  
w Orzynach

Z małym poślizgiem, bo dopiero w  niedzielę 13 
marca, po raz pierwszy sołecką uroczystość Świę-
ta Pań obchodzono w Orzynach. Termin ustalono 
tak, by w  świętowaniu mogła uczestniczyć jak 
największa liczba pań. Decyzja okazała się słusz-
na, bo kobiet i  dziewczyn przybyło ponad 50. 
W ramach spotkania były życzenia, słodki poczę-
stunek i  kawa. Zadbano też o  część artystyczną. 
Sołtys Wiesław Domalewski wraz z żoną przygo-
towali występ dzieci z  Orzyn. Zaprezentował się 
też miejscowy talent gitarowy Robert Sztymelski. 
Prezentacje wiązały się z repertuarem poetyckim, 
bo jak w trakcie życzeń powiedział sołtys: według 
słów Napoleona mężczyźni są prozą, a  kobiety 
poezją życia. Aktorzy wystąpili w  ciekawych ko-
stiumach i  wprowadzili zebranych w  atmosferę 
uroczystości. Spotkanie zakończyło się kobiecymi 
pogawędkami. Cała impreza miała służyć integra-
cji i tworzeniu jak najlepszego klimatu w wiejskiej 
społeczności.

Oprac. Ewa Dolińska-Baczewska

Na spotkanie, 10 marca, przybyło wiele pań. – To 
święto, które uświadamia nam, jak ważną rolę 
w świecie odgrywają kobiety – mówiła na powita-
nie Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury. – Ważne, aby każda kobieta czuła 
się wyjątkowa nie tylko w tym dniu. I aby mężczyź-
ni pamiętali o tym, nie tylko w jednym dniu roku.
Po powitaniu gości okolicznościowy program za-
prezentowały dzieci i młodzież uczestniczące w za-
jęciach w  GOK. Pod kierunkiem Anny Weichhaus 
przygotowały skecz o  umiejętnościach przywód-
czych kobiet. Przedstawiły też humorystyczne 
typy kobiet i  mężczyzn oraz zaprezentowały 27 
sposobów męskiego poruszania się po parkiecie. 

Zuzia Majewska, Marlena Jakubiak, Paula Kulisz 
i  Dominika Sobocińska zaśpiewały „Być kobietą”, 
„Czy ten pan i pani” oraz „Bo z dziewczynami”.
Po części artystycznej przyszedł czas na humory-
styczne konkursy, które bardzo przypadły zgro-
madzonym do gustu. Śmiechom i radości nie było 
końca. Jedyny obecny tego dnia na widowni męż-
czyzna, Jan Kowalczyk, wręczył każdej pani kwiat 
z dołączonym żartem o kobietach. Po kilku godzi-
nach radośnie spędzonego czasu, goście rozeszli 
się do swoich domów deklarując, że z przyjemno-
ścią spotkają się w  tak przyjemnej atmosferze za 
rok.

Anna Weichhaus/GOK

Dźwierzuty. Dzień Kobiet w Kole Emerytów i Rencistów

Kobietą jest się zawsze.
Nie tylko od święta
Dzień Kobiet od stu lat świętowany jest 8 marca. Wprowadzo-
ny by uczcić kobiety pracujące w fabrykach równie ciężko, jak 
mężczyźni - dziś wpisał się na stałe do kalendarza dni świą-
tecznych. Ten wyjątkowy dzień świętowało również dźwie-
rzuckie Koło Emerytów i Rencistów. 

Fot. arch. Organizatora
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Pomysłodawcami zorganizowania wieczoru dla 
mieszkanek gminy była rada sołecka Dźwierzut 
i  OSP Dźwierzuty. – Chcieliśmy, aby ten wieczór 
był wyjątkowy – mówi Adam Maliński prezes OSP. 
– I chyba się nam w miarę udało. Tak przynajmniej 
twierdzą obecne na imprezie panie.
Wyjątkowość imprezy polegała na tym, że w role 
pań wcielili się właśnie panowie. – Trema i obawy 
przed tym, jak wypadniemy i jak zostaniemy ode-
brani minęła z pierwszym pojawieniem się na sce-
nie – wspomina sołtys Dźwierzut, Leszek Kalinow-
ski. Panowie wystąpili jako „modelki” prezentujące 
modę kolekcji „Czterech Pór Roku”. Dzięki połącze-
niu damskich kreacji z  delikatną nieporadnością 
w  noszeniu sukienek wzbudzili zachwyt ponad 
stuosobowej, w  większości kobiecej, widowni. 
Wybuchy śmiechu i żywiołowe reakcje świadczy-
ły o tym, że pomysł trafił w dziesiątkę. Po pokazie, 
męska część organizatorów złożyła wszystkim 
paniom życzenia, wręczyła kwiaty i  poprowadzi-
ła loterię fantową, po której każda z uczestniczek 
otrzymała drobny upominek. Tego wieczoru, 
obecna na imprezie wójt Marianna Szydlik przed-
stawiła również zebranym nową dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury, Ewę Dolińską-Baczewską, 
która funkcję pełni od 1 marca.

Oprac. GOK.

Dźwierzuty. Uczcili piękną płeć

Niezwykły pokaz mody w Dzień Kobiet
Czy mężczyźni potrafią być kreatywni i zaskoczyć kobiety? Kto brał udział 8 marca w zorga-
nizowanym w GOK w Dźwierzutach wieczorze, przekonał się, że tego dnia, wcale nie muszą 
królować kwiaty i czekoladki.

MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ
Jeśli chcesz zareklamować się 
w naszym biuletynie dzwoń:

89 621 12 80

Fot. arch. GOK

Zdjęcia na gokdzwierzuty.pl
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Palemki na szczęście
Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kie-
dyś nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palemki 
– rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, po-
rzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, 
kolorowymi piórkami. Po poświeceniu palemki 
biło się nią lekko domowników, by zapewnić im 
szczęście na cały rok. Połkniecie jednej poświeco-
nej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za 
obraz lub włożone do wazonów palemki chroniły 
mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością są-
siadów.

Świąteczne porządki
Przed Wielkanocą robimy wielkie 
świąteczne porządki nie tylko po 
to, by mieszkanie lśniło czysto-
ścią. Porządki mają także symbo-
liczne znaczenie – wymiatamy 
z mieszkania zimę, a wraz z nią 
wszelkie zło i choroby.

Topienie Judasza
Kolejnym ważnym dniem Wiel-
kiego Tygodnia jest Wielka Środa. 
Młodzież, zwłaszcza chłopcy, 
topili tego dnia Judasza. Ze 
słomy i starych ubrań robiono 
wielka kukłę, którą następnie 
wleczono na łańcuchach po 
całej okolicy. Przy drodze usta-
wiali się gapie, którzy okładali ku-
kłę kijami. Na koniec wrzucano „zdrajcę” 
do stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten spo-
sób sprawiedliwości stawało się zadość.

Wielkie grzechotanie
Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk 
kołatek. Obyczaj ten był okazja do urządzania 
psot. Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, 
hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zacho-
wał się zwyczaj obdarowywania dzieci w Wielkim 
Tygodniu grzechotkami.

Pogrzeb żuru
Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowa-
niem do święta. W te dni robiono „pogrzeb żuru” 
– potrawy spożywanej przez cały post., Kiedy więc 
zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru wy-
lewano na ziemię.

Wieszanie śledzia
W równie widowiskowy sposób rozstawano się 
też ze śledziem – kolejnym symbolem wielkiego 
postu. Z  wielką radością i  satysfakcją „wieszano” 
go, czyli przybijano rybę do drzewa. W ten sposób 
karano śledzia za to, że przez sześć niedziel „wyga-
niał” z jadłospisu mięso.

Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczeki-
wania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić 
koszyczek (a wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło 
w  nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa 
Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że 
kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „go-
rycz męki Pańskiej i  śmierci została zwyciężona 
przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę 
dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święcon-
kę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego 
dnia święcono też wodę.

Specjalnie dla dziewcząt
Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę ob-
myjecie twarz w  wodzie, w  której gotowały się 

jajka na święconkę, to znikną piegi i inne manka-
menty urody! 

Wielka Niedziela 
– dzień radości

W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk 
dzwonów miał obudzić śpiących w Tatrach ryce-
rzy, poruszyć zatwardziałe serca skąpców i  zło-
śliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do 

świątecznego śniadania. Najpierw dzielono 
się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć 

baby wielkanocnej i  dziada, – czyli ma-
zurka. 

Lany poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigus-dyn-
gus, święto lejka – to zabawa, 
którą wszyscy doskonałe znamy. 
Oblewać można było wszystkich 
i  wszędzie. Zmoczone tego dnia 
panny miały większe szanse na 

zamążpójście. A  jeśli któraś się 
obraziła – to nieprędko znalazła 

męża. Wykupić się można było 
od oblewania pisanką – stąd każda 

panna starała się, by jej kraszanka była 
najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego 

dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozu-
mienia, że mu się podoba.  

Szukanie zajączka
Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może 

być po zakończeniu śniadania, wspólna zabawa 
– zwana szukaniem zajączka, czyli małej niespo-
dzianki dla każdego.

Wielkanocne jajo
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbo-
lem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia 
się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. 
Już starożytni Persowie wiosną darowali swoim 
bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przy-
jęli od nich Grecy i Rzymianie. Rumuńskie przysło-
wie ludowe mówi:, „Jeśli my, chrześcijanie zaprze-
staniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas 
nastąpi koniec świata”. Czerwone pisanki mają 
ponoć moc magiczną i  odpędzają złe uroki, są 
symbolem serca i miłości. Jajko jest formą najbar-
dziej doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla 
odżywienia organizmu składniki: białko, tłuszcz, 
sole mineralne i witaminy. Ma około 100 kalorii.

ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE
Wielkanoc dla chrześcijan to najważniejsze święto w roku. Także w tradycji ludowej zapisało się ono w niezwykły spo-
sób. Towarzyszy mu wiele zwyczajów. Te, które prezentujemy poniżej pochodzą z różnych stron Polski. Czy w Twojej 
rodzinie znacie i kultywujecie te radosne sposoby przygotowania i świętowania Wielkiej Nocy?

nasza GMINA  DZWIERZUTY
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Bieganie staje się coraz bardziej popularne. Z każ-
dym rokiem osób biorących udział w  imprezach 
biegowych przybywa. Organizatorzy I Mazurskie-
go Biegu na Kulce spodziewają się, że wystartuje 
około 250 biegaczy. – Na dziś mamy już 120 zapi-
sanych osób – mówi odpowiedzialny za organiza-
cje Józef Zdunek. 
To pierwsza tak duża impreza biegowa na terenie 
naszej gminy. – Bieg odbędzie się w  naprawdę 
pięknym zakątku gminy. To doskonała okazja do 
pochwalenia się tym, jak niesamowite miejsca są 
blisko nas. Ze swojej strony zapewniamy wsparcie 
organizacyjne, zabezpieczenie trasy i przeznaczy-
liśmy 3000 zł na nagrody – mówi wójt Marianna 
Szydlik. Bieg jest imprezą organizowaną przez 
Szarpie Travel Biuro Podróży Olsztyn, Klub Biega-

cza Jurund Szczytno i Urząd Gminy Dźwierzuty. Do 
pomocy włączyły się także Starostwo Powiatowe, 
Powiatowe Centrum Sportu w Szczytnie oraz Ze-
społy Szkół Nr 1 i Nr 2 w Szczytnie.

EDB

W piątek i sobotę w gminie Dźwierzuty królowali pingpongiści. W tym czasie rozegrano dwa Turnieje Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty. 
W piątek w szranki stanęli uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy. W sobotę do zawodów mogli stanąć również dorośli.

Ewa Dolińska-Baczewska

Sport. Pobiegną wokół jeziora Łęsk

I Mazurski Bieg na Kulce

 8.00-11.00 - Odbiór pakietów
10.00-14:30 - Program artystyczny i atrakcje dla 
dzieci
11.00-11.30 - Zapisy w dniu startu pod warun-
kiem, że będą wolne numery startowe
11.45 - Uroczyste otwarcie
12.00-14.30 - Bieg wokół jeziora Łęsk na dystan-
sie 12,4 km
14.30-15.30 - Wręczenie nagród
Zapisy na: https://superczas.pl/kulka/zapisy

Dźwierzuty. Dwa dni zmagań przy zielonych stołach

Pingpongiści walczyli o Puchar Wójta

KLASYFIKACJA KOŃCOWA

Uczniowie Szkół Podstawowych - dziewczęta
Klasy I-III
I miejsce – OLIWIA WIECEK, II miejsce – MAJA 
BAKUŁA, III - miejsce – MARIA SAMOJLUK
Klasy IV-V
I miejsce –KATARZYNA DOST, II miejsce – JULIA 
KAMIŃSKA, III - miejsce – JULITA PUDLEWSKA
Klasy VI
I miejsce – GABRIELA NIEDŹWIECKA, II miejsce 
– WIKTORIA NIEMYJSKA, III miejsce – ALICJA 
JARZĄBEK

Uczniowie Szkół Podstawowych - chłopcy
Klasy I-III
I miejsce – KRYSTIAN GOLDAN, II miejsce – 
SZYMON SENDROWSKI, III miejsce – OLIWIER 
ORŁOWSKI
Klasy IV-V
I miejsce – TABAKA WOJCIECH, II miejsce – 
DUDZIEC FILIP, III miejsce – FRĄCZEK MIKOŁAJ
Klasy VI
I miejsce – KRYSTIAN BAKUŁA, II miejsce – 
SEBASTIAN PUDLEWSKI, III miejsce – NORBERT 
KNIZIA

Uczniowie Gimnazjum - dziewczęta
Klasy I
I miejsce – NICOLA ZALEWSKA, II miejsce – 
KAROLINA TABAKA, III miejsce – WIKTORIA 
KUJTKOWSKA
Klasy II
I miejsce – ALEKSANDRA MANELSKA, II miejsce 
– OLIWIA KUJTKOWSKA, III miejsce – BARBARA 
DOST
Klasy III
I miejsce – DOROTA DOST, II – NATALIA 
MIELCZRCZYK, III – WERONIKA SZYMCZAK

Uczniowie Gimnazjum - chłopcy
Klasy I
I miejsce - KRYSTIAN BAKUŁA, II miejsce – KAMIL 
KOZŁOWSKI, III miejsce – PATRYK MARCIŃCZYK
Klasy II
I miejsce – RAFAŁ WÓJCIK, II – MARIUSZ 
BAGIŃSKI, III – MAKSYMILIAN BĄCZEK
Klasy III
I miejsce – SEBASTIAN JÓZWIK, II miejsce – 
DAWID DĄBROWSKI, III miejsce – SZYMON 
CHRZANOWSKI

OTWARTY TURNIEJ KOBIET I MĘŻCZYZN

Klasyfikacja kobiet:
I miejsce – DOROTA DOST
II miejsce – DIANA KNIZIA
III miejsce – PAULA KULISZ

Klasyfikacja mężczyzn:
I miejsce –SEBASTIAN JÓŹWIK
II miejsce – MATEUSZ ZAWITOWSKI
III miejsce – PRZEMYSŁAW CIEBIEŃ

Zdjęcia na gokdzwierzuty.pl

Prawie 130 pingpongistów rywalizowało podczas rozegranego w piątek, 4 marca, Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty. Zwy-
cięzcy zostali nagrodzeni pucharami a szczęśliwcy nagrodami specjalnymi. Oficjalnego otwarcia turnieju dokonała wójt Marianna Szydlik. W sobotę, 
5 marca, w Gminnym Ośrodku Kultury rozegrano otwartą edycję turnieju.



nasza GMINA  DZWIERZUTY NR   1,   STYCZEN - LUTY - MARZEC    2016 str. 16

Już po raz piąty grupa Domalesia przedstawi przy 
targowskim kościele Pasję. Jej członkowie podkre-
ślają, że zawsze jest to dla nich ogromne przeżycie. 
– Oczywiście towarzyszy trema, ale głównie cho-
dzi o  emocje związane z  przedstawianymi scena-
mi – mówi Mariola Sztymelska, która w  Misterium 
występuje od samego początku. – Każdy z nas ma 
świadomość, że te sceny rozegrały się naprawdę, że 
naprawdę ktoś cierpiał, upadał, był wyśmiewany, 
bity. Że było to niesprawiedliwe, że wszystkiemu 
przyglądała się jego bezradna w  tej sytuacji mat-
ka. To wszystko sprawia, że my także przeżywamy 
te sceny, to co robimy, tak, jakbyśmy uczestniczyli 
w tamtych wydarzeniach.
Emocje udzielają się także zgromadzonym na Mi-
sterium widzom. Wielu z  nich żywiołowo reaguje, 
komentując realizm odgrywanych scen. Na wielu 
twarzach widać również wyraz współczucia i  spły-
wające łzy. Dlatego, co roku targowska Pasja groma-
dzi prawdziwe tłumy wiernych. – Co roku ludzie po 
Pasji podchodzą i nam dziękują, widać, że są bardzo 
przejęci tym, co przeżyli. Dlatego z ogromną chęcią 
razem z całą rodziną angażujemy się w Misterium – 
dodaje Mariola Sztymelska.

– Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie – mówi lider Grupy, Wie-
sław Domalewski. – Misterium rozpoczniemy o godzinie 18. Będzie to 
również szansa na zobaczenie i przeżycie Pasji w tej formie już po raz 
ostatni. W przyszłym roku chcemy bowiem nieco zmienić formułę.
Aktorzy, jak i odbiorcy Męki Pańskiej liczą również na dobrą pogodę. 
Drugie przedstawienie Pasji w 2013 roku, z racji na nawrót zimy, musia-
ło zostać przeniesione do wnętrza kościoła, co ze względu na wielkość 
dekoracji i efekty specjalne wykorzystywane w przedstawieniu, znacz-
nie ograniczyło możliwości przekazu.

oprac. Ewa Dolińska-Baczewska
naszagmina@op.pl

Targowo. Misterium Męki Pańskiej w Wielki Piątek

Podążą z Jezusem na Golgotę
Wielki Piątek jest dla chrześcijan dniem szczególnym. Według Biblii tego dnia Jezus umarł na 
krzyżu. Aktorzy amatorzy z Nieformalnej Grupy Teatralnej Domalesia odtworzą ostatnie go-
dziny życia Jezusa. Misterium będzie można zobaczyć w piątek, 25 marca przy kościele w Tar-
gowie.

Fot. arch. NGT Domalesia

Fot. arch. NGT Domalesia

Misterium Męki Pańskiej
Targowo, 25 marca, godz. 18.00

Plac przy kościele.
ZAPRASZAMY!!!


