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Gmina Dźwierzuty. Zakończona zbiórka na leczenie i rehabilitację Zuzi 

Dobra jest więcej, tylko jest ono ciche
Świat czasem wydaje się mieć jedynie czarną stronę. Kiedy docierają do nas podawane przez 
media informacje o wojnach, zabójstwach, aferach, wypadkach wielu z nas łapie się na tym, 
że widzi świat i życie, jako pasmo zła i nieszczęść. Ale prawdziwe życie takie nie jest. Składa się 
również z uśmiechu dzieci. Uśmiechu tym bardziej cennego dla wielu z nas, jeśli jest uśmiechem 
wdzięczności. Tak dziś do wszystkich, którzy okazali jej serce uśmiecha się siedmioletnia Zuzia 
Więcek z Rum, na której leczenie i rehabilitację prowadziliśmy wiosną i wczesnym latem zbiórkę.
W zeszłym roku Gminny Ośrodek Kultury włączył 
się w akcję pomocy na rzecz Dawida Majrowskie-
go z Zalesia. 22-latek cierpi na dystrofię mięśniową 
i  jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeprowa-
dzenie u  niego serii podań komórek macierzy-
stych. Niestety, taka metoda leczenia nie jest re-
fundowana przez NFZ, a rodziny nie stać na bardzo 
drogie zabiegi. Dzięki serii akcji udało się na tere-
nie gminy zebrać ponad 17 tys. złotych. – W lutym 
tego roku zaangażowaliśmy się w kolejną odsłonę 
pomocy Dawidowi – mówi Ewa Dolińska-Baczew-
ska. – Tym razem był to rozgrywany w  Szczytnie 
mecz „Gwiazdy dla Dawida”, w  którym wystąpili 
celebryci oraz byli reprezentanci Polski w  piłce 
nożnej. Pomogliśmy w zorganizowaniu gadżetów 
na licytację, koszulek dla wolontariuszy oraz pro-
wadzeniu całej imprezy. Dzięki zebranym w naszej 
gminie i  w czasie szczycieńskiej akcji środkom 
udało się przeprowadzić u Dawida pierwsze zabie-
gi. W międzyczasie pojawił się pomysł pomocy ko-
lejnej potrzebującej osobie. Tym razem wspaniałej 
siedmiolatce z Rum, Zuzi Więcek. 
Dziewczynka urodziła się w  styczniu 2011 roku 
z  jednym punktem w  skali Apgar. Cierpi na Mó-
zgowe Porażenie Dziecięce, spastyczność kończyn 
dolnych i wodogłowie pokrwotoczne. Mimo tego, 
że przeszła w swoim życiu już wiele operacji zwią-
zanych z  zastawką komorowo-otrzewnową i  jest 
objęta programem leczenia toksyną botulinową 
jest niezwykle pogodną i  uśmiechniętą dziew-

czynką. Często żartuje i stara się cieszyć najmniej-
szymi rzeczami. Jak podkreślają rodzice Zuzi reha-
bilitacja jest niestety bardzo droga. Duże koszty 
generuje również niezbędny sprzęt ortopedycz-
ny, z  którego szybko rosnąca dziewczynka ciągle 
wyrasta. Dlatego każda pomoc jest tak niezwykle 
ważna i potrzebna, bo stanowi krok do samodziel-
ności Zuzi.
Akcję – po zarejestrowaniu w ministerstwie spraw 
wewnętrznych – GOK przeprowadził w  czasie 
trzech imprez. Najpierw wolontariusze kwestowali 
na otwarciu sezonu motocyklowego MOTORstart, 
gdzie na licytacji pojawiły się m.in. koszulki Mame-
da Khalidova i Pawła Zagumnego, czy obraz autor-
stwa Beaty Podgórskiej nawiązujący do twórczości 
Modigliani’ego. Kolejną znakomitą okazją do oka-
zania serca Zuzi był Gminny Piknik Rodzinny, gdzie 
specjalnie dla dziewczynki zagrał Zespół AKORD. 
– Ostatnią zbiórkę przeprowadziliśmy w trakcie III 
Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Pruskiej – wyjaśnia 
dyrektor GOK. – W czasie całej akcji udało się nam 
zebrać 3161,14 złotych. Pieniądze wpłynęły na 
konto fundacji, pod której opieką jest Zuzia. Mamy 
nadzieję, że pomogą jej choć odrobinę w powro-
cie do zdrowia.
Jeśli wziąć pod uwagę, że w  tym roku w  czasie 
WOŚP-u udało się mieszkańcom Dźwierzut zebrać 
ponad 18 tys. złotych, a duża część kwoty zebra-
nej w czasie meczu „Gwiazdy dla Dawida” również 
trafiła do puszek z portfeli naszych mieszkańców, 

to można powiedzieć, że nasza społeczność jest 
wrażliwa na potrzeby innych i  potrafi się dzielić, 
choć często sama ma niewiele. Dobra jest więcej! 
Choć często jest bardzo ciche i zakrzyczane przez 
zło.

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Szanowni Państwo!
Czytelnicy Biuletynu „Nasza Gmina Dźwierzuty”!

Dobro, jak możecie przeczytać w tekście poniżej, jest ciche. Zgadzam się w pełni z tą tezą. Bo raczej nie trąbimy 
przed sobą, kiedy wrzucamy do puszki, pomagamy potrzebującemu, czy podajemy przysłowiowy kubek wody 
spragnionemu. Czynienie dobra często traktujemy jako coś wręcz wstydliwego, ukrywamy je. Dlatego warto 
o tym czynieniu dobrze – mówić, pisać, pokazywać je. Cieszę się, że jako społeczność potrafimy się jednoczyć, 
pomagać, mobilizować. To dobrze o nas świadczy. Cieszę się bardzo z tego, że w naszej gminie pojawiają się 
również kolejne dobre inwestycje, jak chociażby remont Sali widowiskowej w GOK, budowa dróg w Dąbrowie, 
Giślu, Rogalach, czy na trasie Dźwierzuty-Pasym. Ruszy niebawem ostatni etap SUW w Orzynach i moderni-
zacja SUW w Nowych Kiejkutach. Mamy również kilkanaście projektów z pozwoleniami na realizacje, na które 
szukamy dofinansowania w instytucjach zewnętrznych. To wszystko, w połączeniu z informacjami o dobrych 
sercach naszych mieszkańców, pozwala optymistycznie widzieć przyszłość. Mam nadzieję, że nadchodzące 
Dożynki Gminne będą koleją okazją do radości, podziękowań i inspiracją do czynienia dobra. Serdecznie Pań-
stwa zapraszam i do lektury Biuletynu i do udziału w święcie Rolników, które w naszej gminie w tym roku już 
19 sierpnia w Dźwierzutach.

Wójt Marianna Bogusława Szydlik
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Fot. Ewa Dolińska-Baczewska

Zuzia dziękuje wszystkim, 
którzy okazali jej swoje dobre serce
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Dąbrowa. Remont pierwszego odcinka drogi zakończony

Nie od razu Rzym zbudowano.  
Ale zbudowano
Dawne przysłowie pokazuje piękną prawdę, 
że niektóre duże dzieła wymagają czasu, aby 
w pełni je zrealizować. Oczywiście trudno po-
równywać w pełni wiejską drogę do stolicy sta-
rożytnego świata, ale zasada jest bardzo po-
dobna. Zwłaszcza, gdy do dyspozycji zamiast 
plądrujących sąsiednie państwa legionów jest 
jedynie kilku urzędników, a  i oni nie trafiają 
na skarby, a  tylko na wcale nie obfite źródła 
finansowania. Tym bardziej cieszy, że pierwszy 
odcinek drogi do Dąbrowy został ukończony 
i oddany do użytkowania.

Cała gminna trasa łącząca Dąbrowy z drogą krajo-
wą 57 liczy ponad 2 kilometry. Remont polegający 
nie tylko na położeniu asfaltowego dywanika, ale 
również poszerzeniu drogi i dostosowaniu jej do 

obowiązujących wymagań to koszt ponad dwóch 
milionów. – Jednorazowo nie stać naszego bu-
dżetu na taki wydatek – wyjaśnia wójt Marianna 
Szydlik. – Dlatego podzieliliśmy inwestycje na trzy 
etapy. Pierwszy, który polegał na budowie prawie 
kilometrowego odcinka jest już za nami. Jego  
koszt to ponad 600 tys. złotych. Do realizacji czeka 
teraz budowa drugiego odcinka oraz przygotowa-
nie dokumentacji technicznej dla trzeciego odcin-
ka i  jego budowa. Mam nadzieję, że uda się nam 
ukończyć całą inwestycję w roku 2019.
Na realizacje pierwszego etapu udało się gminie 
otrzymać dofinansowanie w  ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej na lata 2016-2019. Wysokość dofinansowa-
nia I etapu to 321 758 zł.
– Nie skarżymy się jakkolwiek, że pieniędzy tzw. 
unijnych nie ma, bo są – mówi wójt. – Ale należy 
wiedzieć, że są nie na wszystko i nie dla każdego. 
Jako gmina na swoje drogi możemy ubiegać się 
o  środki zewnętrzne w  dość ograniczonym za-
kresie. A  że dróg mamy dość dużo i  wiele z  nich 
wymaga napraw, przebudowy, czy konserwacji, 
to staramy się dzielić środki tak, by jak najwięcej 
mieszkańców odczuwało poprawę ich stanu i mo-
gło bezpieczniej z nich korzystać. 

Radosław Dąbrowski
naszegmina@op.pl

Gmina. Modernizacja stacji uzdatniania wody

Woda w kranach coraz lepsza
Wzrasta jakość wody płynącej z  kranów miesz-
kańców gminy Dźwierzuty. Po modernizacji stacji 
w  Targowie trwa drugi etap inwestycji w  Orzy-
nach polegający na zmianie technologii i budowy 
dwóch zewnętrznych zbiorników wody. Całość 
powinna zakończyć się do jesieni tego roku. Prze-
sunięcie terminu realizacji wynikało z braku spe-
cjalistycznych zbiorników. – Wszyscy producenci 
zbiorników w  kraju mieli takie ilości zamówień, 
że na realizację naszego musieliśmy czekać kilka 
miesięcy – wyjaśnia Magdalena Załucka-Dąbrow-
ska z urzędu gminy. Sytuacja taka wiążę się z moż-

liwością pozyskania przez samorządy w całym kra-
ju dość znacznych środków na modernizację stacji 
uzdatniania wody. – Firmy wykonujące zbiorniki 
nie były na tak duży popyt przygotowane, stąd 
długie terminy realizacji – wyjaśnia urzędnik. 
Zmodernizowana za 1,1 mln złotych stacja w Orzy-
nach zasili południową część naszej gminy. Woda 
o  lepszej jakości i  przede wszystkim w  ilości wy-
starczającej dla odbiorców popłynie do Orzyn, 
Rańska, Miętkich i Zalesia. W pierwszym etapie, za-
kończonych już prac orzyński SUW wzbogacił się 
o studnię głębinową i nową instalację elektryczną. 
Również mieszkańcy Targowa doczekali się mo-
dernizacji zaopatrującej ich miejscowość w wodę 
stacji. Tu dokonano zakupu i dostawy masy katali-
tycznej do wypełnienia odżelaziaczy, zakupu i do-
stawy złóż filtracyjnych, zakupu i dostawy dwóch 
zbiorników filtracyjnych pionowych z  komplet-
nym drenażem płytowym oraz demontażu i mon-
tażu zbiorników, wypełnienie złożami, wykonanie 
badań wody i uruchomienie SUW. Całość koszto-
wała 91 tys. złotych.

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

REMONT 
OSTATNIEGO 
ODCINKA
W poniedziałek 2 lipca teren drugiego etapu bu-
dowy drogi Pasym-Dźwierzuty odwiedzili wice-
starosta powiatu szczycieńskiego Marcin Nowo-
ciński, wójt gminy Dźwierzuty Marianna Szydlik 
i  burmistrz miasta Pasym Cezary Łachmański. 
Na realizację tej inwestycji Starostwo Powiatowe 
w  Szczytnie uzyskało dofinansowanie w  ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i  Powiatowej In-
frastruktury Drogowej na lata 2016-2019, który 
realizuje Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur 
Chojecki. Wsparcia finansowego powiatowi udzie-
liła także gmina Dźwierzuty i gmina Pasym. Gmina 
Dźwierzuty na ten cel przeznaczyła 200 tys. zło-
tych. – Bardzo się cieszymy, że inwestycja ta po-
prawi bezpieczeństwo  mieszkańców naszej gmi-
ny – mówi wójt Marianna Szydlik. – Wielu naszych 
mieszkańców często odwiedza Pasym, a niewyre-
montowany odcinek jest w naprawdę złym stanie.

oprac. rd

POLSKO-
ROSYJSKIE 
SPOTKANIE
30 maja w  Starostwie Powiatowym w  Szczytnie 
miało miejsce spotkanie przedstawicieli gminy 
Dźwierzuty i  starostwa z  delegacją Regionu Swi-
etłogorskiego z  Rosji na czele z  Szefem Regionu 
Władimirem Bondarenko. Celem spotkania było 
omówienie możliwości współpracy w zakresie in-
frastruktury i turystyki. Jednym z poruszanych te-
matów była możliwość złożenia wspólnego wnio-
sku o dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej 
wiodącej po byłym nasypie kolejowym z  Dźwie-
rzut do Szczytna. Spotkanie zakończyło się poro-
zumieniem współpracy. Powiat szczycieński jako 
lider wspomagany przez gminę Dźwierzuty i Re-
gion Swietłogorski będzie zabiegać o pozyskanie 
środków Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska-Rosja 2014-2020.

Oprac. rdKOLEJNE DROGI DO REMONTU
W najbliższym czasie ruszą dwa kolejne remonty 
dróg w naszej gminie. Pierwsza z inwestycji to dro-
ga w miejscowości Gisiel. Tu koszt budowy to 300 
tysięcy złotych, z  czego 50 tys. stanowi dofinan-
sowanie z  Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego, a 250 tys. pochodzi 
z  kasy gminnej. Asfalt pokryje dotychczasową 
drogę gruntowo-brukową przez Gisiel na długości 
około pół kilometra.
Zostało również podpisane porozumienie ze Sta-
rostwem Powiatowym w  Szczytnie na remont 
drogi powiatowej w miejscowości Rogale. Tu koszt 

inwestycji sięga prawie dwustu tysięcy z czego po-
łowę pokryje gmina Dźwierzuty. Kolejną drogową 
inwestycja, do której przygotowuje się gmina jest 
remont drogi w Jeleniowie. – Doszliśmy do poro-
zumienia z  Nadleśnictwem Strzałowo, na terenie 
którego leży Jeleniowo – wyjaśnia Magdalena Za-
łucka-Dąbrowska. – Ustaliliśmy, że gmina poniesie 
koszty przygotowania dokumentacji projektowej, 
a Nadleśnictwo weźmie na siebie koszt remontu. 
Dzięki temu w  naszej kasie zostanie kilkadziesiąt 
tysięcy złotych.

Oprac. rd

Droga do Dąbrowy jest jedną  
z bardziej malowniczych w gminie 

Modernizacja SUV w Orzynach 
to koszt ponad 1,1 mln złotych

Fot. Radosław Dąbrowski

Fot. Arch. Starostwa Powiatowego

Fot. Archiwum UG

Fot. Radosław Dąbrowski
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Dźwierzuty. Zakończony remont sali widowiskowej w GOK

Sala jak z obrazka. Inni mogą nam tylko zazdrościć
Pokryta licznymi śladami czasu i eksploatacji Sala 
Widowiskowa w  Gminnym Ośrodku Kultury była 
jeszcze wiosną tego roku w  opłakanym stanie. 
Dzięki uporowi dyrekcji oraz pracowników gmi-
ny udało się pozyskać środki na jej remont i  do-

posażenie. Po zakończonych pracach prezentuje 
się znakomicie. Nie tylko odzyskała swój dawny 
blask, ale stała się jednym z  nowocześniejszych, 
a  zarazem najbardziej urokliwych tego typu po-
mieszczeń w regionie.

Potrzeba remontu i  doposażenia sali widowisko-
wej była palącym problemem. Wyeksploatowana 
do granic możliwości podłoga, stara instalacja 
elektryczna, nieestetyczne plamy wilgoci, czy 
wreszcie brak systemu kurtyn, świateł i nagłośnie-

nia sprawiał, że wiele imprez odbyć się w GOK po 
prostu nie mogło. Dodatkowo ciemna olejna far-
ba, którą pokryto lata temu drewnianą konstruk-
cje pomieszczenia sprawiała ponure wrażenie. 

JAK NIE MINISTERSTWO 

TO LGD
– Początkowo staraliśmy się o  środki z  Minister-
stwa Kultury – wyjaśnia Ewa Dolińska-Baczewska, 
dyrektor GOK. – Nasz wniosek, pomimo otrzyma-
nia wymaganej w regulaminie ilości punktów, nie 
dostał dofinansowania, gdyż ministerstwo posta-
nowiło inaczej podzielić środki. Razem z  panią 
Wójt stwierdziliśmy, że nie ma się co zrażać i szu-
kamy pieniędzy w  innych miejscach. Tym razem 

aplikację do Lokalnej Grupy Działania w  Nidzicy 
złożyła gmina. Wniosek otrzymał dofinansowanie 
i  wiosną ruszyły prace. Ich zakres był naprawdę 
ogromny. Wymienione zostały instalacje elek-
tryczne i całe ogrzewanie. Wykonano nową pod-

łogę wraz z  ociepleniem. Zniknęły 
umieszczone dookoła sali przewyż-
szenia, pojawiły się wygodne i  bez-
pieczne schody wejściowe ze spo-
cznikiem. Sala zostanie dodatkowo 
wyposażona w  najazdy na schody 
umożliwiające poruszanie się po 
nich osobom niepełnosprawnym na 
wózkach. 
Jak podkreśla dyrektor najwięcej cza-
su wykonawcy, firmie Monter Janusz 
Suchecki, zajęło oczyszczenie drew-
nianych elementów z  farby olejnej. 
Te prace trwały ponad półtora mie-

siąca. Dodatkowo została 
przebudowana scena, na 
której pojawiło się półko-
liste proscenium i system 
kurtyn z horyzontem, ku-
lisami i  kurtyną główną 
sterowaną elektronicznie 
oraz system oświetlenia. 
Do tego przeznaczony 
specjalnie dla potrzeb 
Sali system nagłośnienia 
pozwalający realizować 
naprawdę profesjonalne 
wydarzenia kulturalne, 
takie jak koncerty, czy 

spektakle teatralne. Całość kosztowała 263 195,33 
zł z  czego dofinansowanie z  LGD wyniosło 63,63 
procenta, czyli 132 152,00 zł.

REMONT Z PRZYGODAMI
Każda tego typu inwestycja wiąże się z  nieocze-
kiwanymi sytuacjami. Pojawiają się na przykład 
niezwykłe znaleziska. Nie inaczej było w tym przy-
padku. – Największą niespodzianką prac remonto-
wych było znalezienie kilkuset piłeczek pingpon-
gowych pod starą podłogą – śmieje się dyrektor 
placówki. – Nie było za to złotych monet i butelek 
z przesłaniem dla potomnych. 
W czasie remontu miała również miejsce śmiesz-
na, choć zarazem smutna sytuacja. Ktoś złożył 
anonimowe zawiadomienie do Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków, jakoby w  czasie re-
montu były wycinane i wywożone z sali elementy 

drewniane. – Pracownik 
Konserwatora przyjechał, 
obejrzał salę i  stwierdził, 
że remont jest przepro-
wadzany zgodnie ze sztu-
ką budowlaną, a ponadto 
nie tylko nie niszczy sali, 
ale przywraca jej estetycz-
ny wygląd i  pochwalił, że 
jest odtwarzana snycerka 
drewniana – mówi Mag-
dalena Załucka-Dąbrow-
ska, inspektor nadzoru-
jący remont z  ramienia 
gminy. Warto też zazna-
czyć, że sala nie podlega 
do tej pory ochronie kon-
serwatorskiej. Ze względu 
na unikatowy charakter 
i  przywrócenie pomiesz-

czeniu blasku konserwator podejmie ewentualnie 
decyzję o wpisaniu sali do Wojewódzkiej Ewiden-
cji Zabytków.

SALA WIDOWISKOWA Z TRADYCJĄ
O sali w  dźwierzuckim GOK krążą legendy. Nie-
którzy twierdzą, że znajdowała się w  niej sy-
nagoga. Inni, że przed wojną była wiejską salą 
spotkań. Prawdę natomiast opisał w nr 30 z 2018 
roku Kurka Mazurskiego regionalny pasjonat hi-
storii Witold Olbryś. Jak podaje w swoim cyklu „Z 
historii powiatu” od końca XIX wieku w  miejscu 
obecnego GOK funkcjonowała gospoda prowa-
dzona przez Otto Stoehra. W  1904 roku interes 
przejął M. Stoehr, który znacznie go rozwinął. 
Poza prowadzeniem gospody, oraz sprzedażą 
m.in. artykułów budowlanych i  oleju napędo-

Fot. Radek Dąbrowski

Elementy drewniane sali po oczyszczeniu 
z farb nabrały pięknego wyglądu
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wego, wybudował salę kinową. Gospoda Stoehra była do 1945 roku 
najważniejszym lokalem w Dźwierzutach.
– Sala od samego początku miała nierozerwalny związek z  kulturą – 
mówi wójt Marianna Szydlik. – Cieszymy się, że w naszych rękach jest 
tak ciekawe pomieszczenie z  taką tradycją. Mam nadzieję, że remont 
i  doposażenie sprawią, że będziemy gościć u  siebie coraz ciekawsze 
wydarzenia kulturalne. Chcemy również, aby sala służyła swojemu prze-
znaczeniu jak najdłużej, dlatego uważam, że powinniśmy o  nią dbać 
i troszczyć się o jej charakter. 

Jak podkreśla wójt Szydlik zarówno poniesione na remont środki, jak 
i obowiązujące i coraz mocniej egzekwowane przepisy jasno określają 
do jakich celów pomieszczenie może być wykorzystywane. – Chcemy, 
żeby sala była wykorzystywana jedynie do działalności kulturalnej, 
ewentualnie komercyjnej, czyli będzie można ją wynająć podmiotom 
zewnętrznym prowadzącym działalność kulturalną, bądź informacyj-
ną. Nie będzie już jednak organizowanych tam imprez o  charakterze 
biesiadnym, których tak naprawdę w ostatnim czasie było niewiele. Po 
pierwsze ustawa o wychowaniu w trzeźwości zabrania spożywania al-
koholu w instytucjach kultury a imprezy typu sylwester, czy bal andrzej-
kowy niestety bezalkoholowe nie są, po drugie sala jest nieprzystoso-
wana do tego typu wydarzeń z racji na brak zaplecza kuchennego oraz 
wyposażenie sceniczne. Na terenie gminy mamy już na szczęście kilka 
spełniających tego typu wymagania obiektów komercyjnych, dlatego 
sali widowiskowej nie będziemy traktować jako sali balowo-bankieto-
wej. 

PLANY I NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
Uroczyste otwarcie sali planowane jest na koniec września. Wówczas – 
w czasie specjalnego koncertu i pokazu magii – zaprezentowane zosta-
ną wszystkim chętnym mieszkańcom możliwości wyremontowanego 
pomieszczenia. W październiku pojawi się na nowowybudowanej sce-
nie Czesław Mozil, znany w całej Polsce akordeonista, tekściarz i kabare-
ciarz. Na połowę października planowana jest również premiera przygo-
towywanego przez działającą przy dźwierzuckim GOK grupę teatralną 
INANIS spektaklu „KLAUN”.
– Znaleźliśmy już możliwość pozyskania środków na zakup nowych 
krzeseł konferencyjnych – mówi Ewa Dolińska-Baczewska. – Mamy na-
dzieje, że się uda i zastąpią one obecne, mocno już wyeksploatowane 
siedzenia. O szczegółach będziemy informować na naszym profilu FB.

Radosław Dąbrowski

„NOWE” CENTRUM WSI
Poszczególne sołectwa naszej gminy od kilku lat korzystają ze środków funduszu so-
łeckiego. Pieniądze – zgodnie z wolą spotkań mieszkańców – przeznaczane są różnie. 
Sołectwa doposażają się w sprzęt nagłośnieniowy, namioty i urządzenia gastrono-
miczne. Inni środki wydatkują na doposażenie placów zabaw. Tegoroczny fundusz 
sołectwo Dźwierzuty postanowiło wykorzystać na budowę nowego przystanku 
i zagospodarowanie terenu wokół niego. Efekt? Naszym zdaniem bardzo pozytyw-
ny. Przystanek pięknie wpisuje się w okoliczną zabudowę. Jest estetyczny i wyko-
nany ze smakiem. Napis DŹWIERZUTY, który pojawił się obok niego stał się atrakcją 
dla odwiedzających, którzy chętnie wykonują sobie przy nim zdjęcia. Uczniowie 
szkoły podstawowej, razem z  nauczycielami, posadzili nieopodal kwiaty układa-
jące się w  polskie 
barwy narodowe. 
Cieszy, że nasze 
miejscowości pięk-
nieją i  coraz wię-
cej mieszkańców 
troszczy się o  ich 
wygląd. 

rd

UROCZYSTE  
ZAKOŃCZENIE ROKU
Funkcjonująca od dwóch lat w dźwierzuckim GOK Szkoła Tańca i Dobrych Manier 
Wasilewski-Felska z  Olsztyna przygotowała dla rodziców dzieci uczęszczających 
na jej zajęcia niespodziankę. Dzieciaki, pod kierunkiem instruktor Magdaleny Ta-
tarczuch zaprezentowały w amfiteatrze kilka układów choreograficznych, których 
uczyły się w minionym roku szkolnym. Rodzice, rodzeństwo i dziadkowie małych tan-
cerzy byli zachwyceni. Jak udało się w tak krótkim czasie przygotować aż tyle ukła-
dów? – Macie naprawdę zdolne dzieciaki – chwali swoich podopiecznych instruktor 

OSTiDM. – Zajęcia 
naszej szkoły ru-
szają już w połowie 
września, dlatego 
zachęcamy, żeby 
dzieci uwzględniły 
je w  swoich grafi-
kach.

rd

WIWAT MAJ! TRZECI MAJ!
Uroczyste gminne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się 
w Dźwierzutach. Po mszy w intencji Ojczyzny uczestnicy przemaszerowali do par-
ku, gdzie po uroczystym wciągnięciu flagi państwowej odbyła się uroczysta aka-
demia przygoto-
wana przez szkołę 
p o d s t a w o w ą 
w  Kałęczynie oraz 
wręczenie nagród 
zwycięzcom orga-
nizowanego przez 
GOK konkursu pla-
stycznego „Moja 
BIAŁO-CZERWO-
NA”.

rd

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska 

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska 

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska 

W czasie remontu wykonano nową podłogę
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Miętkie. Strażacy rywalizowali w zawodach sportowo-pożarniczych

OSP Linowo z podwójną koroną
W naszej gminie działa prężnie 7 jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych. Jak co roku spotykają 
się na zawodach gminnych, aby rywalizować 
w  zawodach sportowo-pożarniczych. Podobnie 
było w  tym roku, w  Miętkich, gdzie 30 czerwca, 
na boisku wiejskim rywalizowali ze sobą o  laur 
najlepszej jednostki przedstawiciele wszystkich 
gminnych OSP.
W zawodach wzięło udział 7 męskich drużyn 
pożarniczych, 2 kobiece drużyny pożarnicze, 
3 chłopięce młodzieżowe drużyny i  jedna dziew-
częca młodzieżowa drużyna pożarnicza. Komisję 
sędziowską powołał p.o. Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w  Szczytnie, bryg. 
mgr inż. Grzegorz Rybaczyk, a sędzią głównym za-
wodów był mł. bryg. mgr Zbigniew Stasiłojć.
Zawody rozegrane zostały w  dwóch konkuren-
cjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami 
oraz ćwiczenia bojowe. 
Kolejność czołowych miejsc męskich drużyn po-
żarniczych w  poszczególnych konkurencjach 
przedstawia się następująco:

Klasyfikacja generalna Gminnych Zawodów 
Sportowo–Pożarniczych Ochotniczych Straży 
Pożarnych gmina Dźwierzuty – Kobiecych Dru-
żyn Pożarniczych

Miejsce Drużyna

I LINOWO

II DŹWIERZUTY

Klasyfikacja generalna Gminnych Zawodów 
Sportowo–Pożarniczych Ochotniczych Straży 
Pożarnych gminy Dźwierzuty– Chłopięcych 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (do lat 18) 

Miejsce Drużyna

I LINOWO

II RUMY

III DŹWIERZUTY

Klasyfikacja generalna Gminnych Zawodów 
Sportowo– Pożarniczych Ochotniczych Straży 
Pożarnych gminy Dźwierzuty– Dziewczęcych 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (do lat 18)

Miejsce Drużyna

I DŹWIERZUTY

Klasyfikacja generalna Gminnych Zawodów 
Sportowo–Pożarniczych Ochotniczych Straży 
Pożarnych gminy Dźwierzuty – Męskich Drużyn 
Pożarniczych

Miejsce Drużyna

I LINOWO

II DŹWIERZUTY

III MIĘTKIE

IV TARGOWO

V RUMY

VI NOWE KIEJKUTY

VII RAŃSK

Podczas zawodów do komisji sędziowskiej wpły-
nął jeden protest  złożony przez OSP Nowe Kiejku-
ty. Protest został rozpatrzony pozytywnie. W cza-
sie zawodów nikt nie uległ wypadkowi.
Zawody zorganizowane były zgodnie z Regulami-
nem Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotni-
czych Straży Pożarnych Zarządu Głównego OSP 
Rzeczpospolitej Polskiej i Komendy Głównej Pań-
stwowej Straży Pożarnej z dnia 10 lutego 2011 r.

Oprac. Radosław Dąbrowski

Powiat. Uroczyste obchody Dnia Strażaka w Wielbarku

Strażacy z naszej gminy 
z odznaczeniami
12 maja 2018r. w Wielbarku odbyły się Powiatowe 
Obchody Dni Ochrony Przeciwpożarowej Orga-
nizatorami uroczystości był Wójt Gminy Wielbark 
– Grzegorz Zapadka, Starosta Szczycieński – Pre-
zes Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP dh Jarosław Matłach oraz 
p.o. Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Szczytnie 
Krzysztof Kosiewski. W tym wyjątko-
wym dla strażaków dniu odznacze-
nia ZOSP RP otrzymali następujący 
druhowie z  naszej gminy: Medal 
Honorowy „im. Bolesława Chomi-
cza” Franciszek Grzebski OSP Targo-
wo. Srebrny medal „Za Zasługi dla 
Pożarnictwa” Adrian Krajewski OSP 
Dźwierzuty i  Aleksander Serafin 
OSP Dźwierzuty. Brązowy medal „Za 
Zasługi dla Pożarnictwa” Ewa Kra-

jewska OSP Dźwierzuty, Magdalena Filipiak OSP 
Targowo, Piotr Nadstawny OSP Targowo Odznakę 
„Strażak wzorowy” otrzymał Marcin Czopek OSP 
Dźwierzuty.

STRAŻACY  
NA WODZIE
5 sierpnia na plaży wiejskiej w Dąbrowach odby-
ły się zawody w ratownictwie wodnym OSP z  te-
renu gminy Dźwierzuty. Do rywalizujących OSP 
z  Linowa, Dźwierzut, Nowych Kiejkut, Rańska, 
Targowa i Rum dołączyli strażacy z OSP Nowa Wieś 
– w gminie Purda. Drużyny rywalizowały w trzech 
konkurencjach: podjęcie tonącego z  wody oraz 
resuscytacja, pokonanie toru wodnego oraz rzut 
kołem ratunkowym i rzutką. Po zaciętej rywalizacji 
zwyciężyła drużyna OSP Rumy, wyprzedzając OSP 
Dźwierzuty i Rańsk. 
W czasie zawodów miało miejsce uroczyste zwo-
dowanie nowozakupionej przez organizatora za-
wodów - OSP Linowo łódki do ratownictwa wod-
nego. 

rd

OSP RUMY 
Z NOWYM WOZEM
OSP Rumy doczekało się nowego wozu. Do jed-
nostki trafił nowy-używany wóz marki Mercedes. 
Zastąpił wysłużonego Jelcza. Zakup auta był moż-
liwy dzięki dofinansowaniu z  gminy Dźwierzuty 
– 60 tysięcy złotych i Urzędu Marszałkowskiego – 
30 tysięcy złotych. Auto zostało poświęcone przez 
księdza Pawła Ostrowskiego i  uroczyście przeka-
zane jednostce. Na zorganizowanej 23 czerwca 
uroczystości zjawili się przedstawiciele Marszałka, 
urzędu gminy i  zaproszeni goście. Życzymy, aby 
nowy pojazd służył Druhnom i  Druhom z  OSP 
Rumy jak najdłużej, ale by również jak najmniej 
musieli z niego korzystać!

rd

Fot. Radek Dąbrowski

Fot. Archiwum GOK

Fot. Arch. UG

Fot. Arch. UG

W OSP Linowo prężnie działa 
również drużyna dziecięca
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Seniorzy z Dźwierzut na letniej 
wycieczce w Poznaniu
Seniorzy z  Dźwierzut od wielu lat poznają różne 
zakątki kraju. Tym razem celem wyprawy 47 -oso-
bowej grupy z  Koła Emerytów i  Rencistów i  ich 
sympatyków z  Dźwierzut była Wielkopolska. Se-
niorzy odwiedzili Poznań i dwie magnackie posia-
dłości w Kórniku i Rogalinie. 
Z zachwytem podziwialiśmy neogotycką rezyden-
cję rodu Działyńskich, charakterem nawiązującej 
do budowli obronnych. W  środku ogromne wra-
żenie zrobiły bogato zdobione drewniane podło-
gi, odrzwia oraz sufity. Zachowane z  pietyzmem 
wnętrza muzeum wyposażone są w  meble róż-
nych stylów i epok, militaria polskie i wschodnie, 
wyroby rzemiosła artystycznego z porcelany i sre-
bra, jak i obrazy. Na parterze mieszczą się dawne 
pokoje mieszkalne, m.in. apartamenty właściciela 
zamku, pokój pani domu, salon i  sala jadalna, 
a także zakątek myśliwski z kolekcją etnograficzną. 
Nocami, jak głosi legenda, po parku i zamkowych 
komnatach przechadza się Teofila z  Działyńskich 
zwana „Białą Damą”. Nazwę zawdzięcza kolorowi 
sukni na jedynym z jej portretów.
Kolejnym etapem pierwszego dnia podróży była 
siedziba rodu Raczyńskich, pałac w Rogalinie. Pa-
łac w  Rogalinie wybudował w  latach 1770-1776 
Kazimierz Raczyński, pełniący funkcję pisarza 
koronnego, a  następnie starosty generalnego 
Wielkopolski i marszałka nadwornego koronnego. 
Z jego inicjatywy powstało późnobarokowe zało-
żenie pałacowe, które przetrwało do dziś w pier-

wotnym kształcie. Po II wojnie światowej pałac 
został przejęty przez władze PRL i w 1949 roku stał 
się oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. 
Edward Bernard Raczyński założył w  1990 roku 
Fundację im. Raczyńskich w Poznaniu i przekazał 
jej pałac i park w Rogalinie, Galerię Rogalińską. 
Drugi dzień wycieczki upłynął nam na spacerze 
po poznańskiej starówce, gdzie poszukiwaliśmy 
koziołków i świętomarcińskich rogali. Trochę prze-
szkadzał nam deszcz, ale w Palmiarni poczuliśmy 
się jak w  tropikalnych, egzotycznych klimatach. 
Palmiarnia Poznańska jest największą w  kraju 
i  jedną z  największych w  Europie dydaktyczno-
-wystawową placówką botaniczną. Bogactwo 
roślin, ich wielkość i  różnorodność barw i  kształ-
tów wprawiło nas w doskonały nastrój. Ostatnim 
etapem poznańskiej wędrówki był Ostrów Tumski 
z górującą nad nim Bazylika archikatedralna, jed-
nym z najstarszych polskich kościołów i najstarszą 
polską katedrą. W  tym roku odbyły się uroczy-
stości z  okazji 1050-lecia pierwszego biskupstwa 
Polski. W  jej wnętrzu w  Złotej Kaplicy pochowa-
ni są pierwsi polscy władcy Mieszko I  i Bolesław 
Chrobry. Poczuliśmy tu pierwsze, prawdziwe serce 
Polski.
Teraz będziemy oglądać zdjęcia i filmiki, wspomi-
nając wrażenia z  wielkopolskiej stolicy i  oczywi-
ście planując kolejną wycieczkę.

Danuta Kuchcińska – współorganizator wycieczki

Kultura. Dźwierzucki zespół na toruńskim festiwalu

Występ zespołu Wrzosy  
przed ojcem Rydzykiem
II Ogólnopolski Festiwal Seniorów z  udziałem 
zespołu śpiewaczego WRZOSY z  GOK w  Dźwie-

rzutach, odbył się 19.05.2018 przy sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewan-

gelizacji i  św. Jana Pawła II w To-
runiu. Jak podkreślają członkowie 
zespołu: Nie jest ważne dla kogoś 
śpiewaliśmy, ważne jest, że zo-
staliśmy wybrani spośród kilku-
dziesięciu podobnych zespołów 
z  całej Polski i  tylko to uważamy 
w  swojej twórczości za ogrom-
ny sukces. Niezaprzeczalnym 
argumentem jest reklama miej-
scowości Dźwierzuty w  telewizji 
„TRWAM”, Radiu „MARYJA” oraz 
mediach społecznościowych. 

CZYTANIE 
„PRZEDWIOŚNIA”
8 września odbędzie się Narodowe Czytanie.  Ak-
cja Narodowe Czytanie organizowana jest przez 
Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana 
wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewi-
cza. W tym roku będziemy czytać Przedwiośnie 
Stefana Żeromskiego - jest to ostatnia powieść pi-
sarza, która została opublikowana w 1924 roku. Pi-
sarz dokonał w niej bilansu pierwszych lat niepod-
ległości Polski, zwracając uwagę na entuzjazm, 
chęć odbudowy państwa, ale także na błędy i za-
niechania. Książka stanowiła zachętę do wspólnej 
debaty nad kształtem II Rzeczypospolitej. Do tej 
pory ukazało się ok. 120 polskich i  ponad 10 za-
granicznych wydań  Przedwiośnia. Doczekało się 
też dwóch ekranizacji (1929, 2001). Dźwierzucka 
biblioteka po raz trzeci bierze udział w  Narodo-
wym Czytaniu. Czytającymi są panie należące do 
Dyskusyjnego Klubu Książki oraz wszyscy chętni 
mieszkańcy naszej gminy. O  szczegółach akcji, 
dowiecie się Państwo z facebooka biblioteki oraz 
plakatów. Serdecznie zapraszam!

Bożena Nadolska

ROZSTRZYGNIĘCIE 
KONKURSU TVP
Redakcja Audycji Rolnych TVP 1 już po raz 17 zor-
ganizowała konkurs na Wójta Roku 2017. Uroczy-
ste ogłoszenie wyników odbyło się 21 kwietnia 
w gmachu Telewizji Polskiej w Warszawie. Hono-
rowy patronat nad konkursem objął prezydent 
RP Andrzej Duda, honorowy patronat nad Galą- 
minister rolnictwa i  rozwoju wsi Krzysztof Jur-
giel. Z pośród dziesięciu finalistów, wśród których 
znalazła się Marianna Bogusława Szydlik, Wójtem 
Roku 2017 został Pan Paweł Szczepankiewicz Wójt 
Gminy Wierzbinek woj. wielkopolskie któremu 
serdecznie gratulujemy.

Fot. Arch. UG

Fot. Arch. KEiR

Fot. Archiwum Zespołu

Seniorzy z Dźwierzut poznają ciekawe zakątki 
naszego kraju w czasie corocznych wycieczek
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ŚWIĘTOJANKI 
W ORZYNACH
Tegoroczna noc świętojańska w  Orzynach odby-
ła się dokładnie w  wigilię św. Jana, bo wypadła 
w noc z soboty 23 na niedzielę 24 czerwca. Trady-
cyjnie już organizatorzy, sołectwo Orzyny i  GOK 
w Dźwierzutach, zadbali o bogaty program impre-
zy. Było coś dla ducha (msza św., wystawa malar-
stwa regionalnego, występ NGT Domalesia) i  dla 

ciała (gry i turnieje dla najmłodszych, przejażdżki 
konne, swojskie jadło, zabawa taneczna). Pomimo 
chłodnego początku lata, plac sołecki wypełnił 
się po brzegi, a o rozgrzanie publiczności zadbało 
prawie 50 aktorów – amatorów z grupy teatralnej. 
W  przygotowanym z  rozmachem widowisku pt. 
„Całkiem nieświętojańska opowieść – umarł wódz, 
niech żyje wódz” ukazano codzienne życia Galin-
dów, ich łupieżczą wyprawą na Mazowian, klęskę 
i  powrót z  martwym wodzem. Następnie przed-
stawiono artystyczną wizję pożegnania dowódcy 
z  niezwykle widowiskowym ciałopaleniem na 

stosie. Później odbył się wiec, na którym wybrano 
nowego wodza, a ten dumnie, w orszaku wjechał 
konno do osady. Rozpoczęły się tańce i biesiada, 
które można było do szaleństw… nocy Kupa-
ły. Płonący stos i  ognisko oraz urzekające pląsy 
ustrojonych w wianki dziewczyn i kobiet rozgrzały 
widownię. I w ten sposób rozpoczęła się zabawa 
nocy świętojańskiej. Według organizatorów wzię-
ło w niej udział ponad 300 osób, a wśród nich dało 
się zauważyć liczną grupę turystów i gości.

Wiesław Domalewski

Festiwal pełen 
dawnych rzemiosł i smaków
Jak wygląda praca łyżkarza, świecownika, kaletnika, czy 
plecionkarza? Kim byli Jaćwingowie? Jak przyrządzić 
kaszę jaglaną, by nawet jej wrogowie się nią zajadali? Tego 
wszystkiego – choć nie tylko – mogli dowiedzieć się uczestnicy 
III Festiwalu Kultury Słowiańskiej i  Pruskiej w  Dźwierzutach, 
który odbył się 7 lipca.
– Dla nas to niezwykle ważne, że co roku pojawiają 
się nowi ludzie. Że spotykamy ze sobą wspania-
łych rzemieślników, pasjonatów historii i  ludzi, 
którzy chcą choćby na chwilę przenieść się w czas 
średniowiecza – mówi Ewa Dolińska-Baczewska, 
dyrektor GOK, który jest głównym organizatorem 
imprezy.
W tym roku do Dźwierzut przyjechały prawdzi-
we perełki. Marek Bukała z  Garncarni Grodowej 
w Stobiernej prezentował, jak należy lepić garnki. 
Roman Guzek z Węgorzewa wyplatał z uczestnika-
mi prawdziwe cuda z wikliny. Łyżkarz, świecownik, 
zielarka i  odlewnik z  Wioski Ginących Zawodów 
z Kromerowa zabrali uczestników w świat swoich 
pasji. Swoje warsztaty poprowadził 
również miejscowy kaletnik Adam 
Gełdon. Byli także Prusowie z Wioski 
Prusów z  Kazimierzem Abramczy-
kiem, który na rozgrywany w czasie 
festiwalu bieg wyrzeźbił figury bab 
pruskich. Nie zabrakło stanowiska 
tkackiego Hanny Sadowskiej, która 
poza tkaniem krajek opowiadała 
o  swojej pasji i  miłości do średnio-
wiecza. Byli rycerze z  Roty Zacięż-
nej Strażnicy Sensburg gościnnie 
podejmujący w  swoim obozowisku 
wszystkich chętnych podpatrywa-
nia rycerskiego rzemiosła. Był rów-
nież wicedyrektor Państwowego 
Muzeum Archeologicznego dr Woj-
ciech Borkowski, który w  namiocie 
wiedzy opowiadał o  życiu Jaćwin-
gów. Na chętnych spróbowania sił 
w konkursie kulinarnym czekało za-
danie stworzenia jak najsmaczniej-
szego dania na bazie kaszy jaglanej. 
Jeśli do tego dodać stoisko z mioda-
mi z serca Białowieży, to „karta dań” 
trzeciej odsłony festiwalu wyglądała 
apetycznie dla odwiedzających, któ-
rzy tłumnie przybyli na imprezę.

- Bardzo nas cieszy, że poza mieszkańcami gminy 
na festiwal dotarli również turyści i  mieszkańcy 
Szczytna, Olsztyna, Biskupca i  Mrągowa. W  ko-
mentarzach na portalach społecznościowych po 
imprezie pojawiło się wiele pozytywnych opinii na 
temat i imprezy i samej miejscowości – mówi dy-
rektor GOK. – Dziękujemy wszystkim sponsorom 
i współorganizatorom, czyli OSP Dźwierzuty oraz 
Gminie Dźwierzuty za wsparcie i  świetną współ-
pracę. Kiedy kilka podmiotów połączy siły, okazuje 
się, że można robić rzeczy wyjątkowe.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska/Radek Dąbrowski

DZIĘKUJEMY SPONSOROM
III FKSiP, A ZWŁASZCZA:
Wójt Mariannie Szydlik
Dyrektor GOK - Ewie Dolińskiej-Baczewskiej
Gminnemu Ośrodekowi Kultury w Dźwierzutach
Arkadiuszowi Nosek
EiR FOTO
Katarzynie Bartkowskiej
Bankowi Spółdzielczemu w Szczytnie
Zakładom Mięsnym Warmia 
Jackowi i Krzysztofowi Serafin – Domy drewniane Łupowo
ABC Minimarkecikowi w Dźwierzutach Sylwia i Mirosław Hintz
Delikatesom Centrum – Marek Skrajny
GS Dźwierzuty
Jerzemu Kilijańskiemu
Mlekpol Mrągowo
EGGER Polska
Młynomag – Grodzki Młyn
Fundacji PZU
OCTIM
Stołówce PRYMA ze Szczytna
Nadleśnictwu Korpele
Arturowi Trochimowiczowi
PRINTEX Szczytno Jerzy i Jolanta Magierowscy

Do konkursu kulinarnego „Jaglane jadło” stanęło 8 podmiotów. 
Najwyżej jury oceniło potrawę przygotowaną przez sołectwo Jeleniowo

Fot. Wacław Marciniak
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Jednym ze stanowisk Wioski Ginących 
Zawodów był warsztat świecownika

Marek Bukała dzielił się z uczestnikami 
wiedzą o garncarstwie średniowiecznym

Strzałem z hakownicy festiwal rozpoczął 
dr Wojciech Borkowski, wicedyrektor PMA

Warsztaty cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem odwiedzających

Sprzedażą specjałów dawnej kuchni 
zajęło się sołectwo Dźwierzuty

Rycerze z Roty Zaciężnej Strażnicy 
Sensburg dali pokaz walk

Na żywo w czasie festiwalu grał 
warszawski zespół muzyki dawnej Viatores
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Polskie dzyndzałki i kazachski pilaw
Wielka Dźwierzucka Uczta za nami - ugościliśmy 
naszych Rodaków z Kazachstanu, a także miesz-
kańców Dźwierzut, barszczem z przepisu Pani Ja-
roszewskiej, regionalnymi dzyndzałkami z hrecz-
ką i skrzeczkami, a także kartoflakiem z przepisu 
pochodzącego z dawnej Dźwierzuckiej Gospody. 
Oprócz tych pyszności wszyscy mogli spróbować 
azjatyckiego dania pław (pilaw) z wielkiego kotła 
zwanego kazanem, a opalanego drewnem. Po-
nadto podaliśmy różnorodne słodkości pieczone 
przez mieszkanki gminy, były też pyszne lody, 
wata cukrowa i lemoniada ze swojską miętą, a dla 
tych, co się nie najedli jeszcze kiełbaska z grilla. 
Było pysznie, dzyndzałki zrobiły furorę. Na za-
kończenie dnia kazachscy goście zaprezentowali 
specjalnie przygotowany na tę okazję program 
„Niepodległa”.

Serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji 
uczty i przygotowaniach do przyjazdu uczestni-
ków „Wakacji dla Rodaka” dla: Karoliny Orzoł, która 
ogarnęła całość tego przedsięwzięcia organiza-
cyjnie, Beaty Lipskiej, Gosi Nosek, Sabiny Jankow-
skiej, Danusi Gutysz - fantastyczny team, dla Pani 
Tereski, bez której po prostu nie miałybyśmy gdzie 
gotować, dla Pani Dyrektor Jolanty Lachowicz, dla 
dzieci, które pomagały w przygotowaniach: Agaty 
Nosek, Julii i Mariki Kozłowskiej, Agaty Marud, Julii 
i Zuzi Bartnikowskiej, Zuzi Kleniewskiej, Andżeliki i 
Oliwii, Karoliny, Maksa, Weroniki, a także dla dzieci 
z Wiejskiej Świetlicy Osiedlowej w Dźwierzutach.
Podziękowania również w stronę naszych kocha-
nych strażaków ochotników OSP Dźwierzuty - Ad-
riana Gołyś, Adama Malińskiego, Arka Nosek oraz 
pozostałych, którzy obsługiwali watę cukrową, 
grilla i pomagali nam się rozstawić i posprzątać, 
Rady Sołeckiej, która zakasała rękawy i ruszyła do 
pomocy i pewnie jeszcze dla wielu, wielu innych, 
których nie sposób wymienić - było to duże przed-
sięwzięcie, stworzone naszymi wspólnymi siłami, 

bardzo Wam Kochani dziękuję, razem możemy 
więcej.
Ogromne podziękowania również, a może przede 
wszystkim, dla naszych sponsorów, darczyńców, 
pomocników, których długą listę prezentuję po-
niżej:

Wójt Gminy Dźwierzuty Marianna Szydlik; Rada 
Pedagogiczna Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 
w Dźwierzutach; Pracownia Zielononoga Alicja 
Zęgota; Berry Lyndon Anna i Paweł Chodkiewicz; 
Stołówka „Miś” Teresa Gołyś; Zakłady Mięsne WAR-
MIA; Sklep spożywczo – przemysłowy ABC Sylwia 
i Mirosła Hintz; Sklep spożywczo – przemysłowy 
„Kubuś” Roksana Mućka; Sklep spożywczo – prze-
mysłowy Lewiatan Ewa Sawicka; Przewozy pasa-
żerskie Stanisław Kozłowski; Biuro rachunkowe 
„GUT” Krystian Gut; Abo – geo geodezja i karto-
grafia; Błażej Orzoł; Pośrednictwo finansowe Ane-
ta Żarnach; Sklep budowlany „Anna” Anna i Jakub 
Marszałek; Sklep budowlany Arkadiusz Serafin; 
Domki drewniane Wojciech Skiba; Odzież włoska 
Tomasz Witczak; Państwo Marianna i Sebastian 
Szydlik; Państwo Danuta i Leszek Kalinowscy; Pań-
stwo Danuta i Sławomir Gutysz; Pani Krystyna Fur-
tak; Państwo Małgorzata i Arkadiusz Nosek; Pani 
Jolanta Lachowicz; Pan Zdzisław Manelski; Pań-
stwo Ewa i Łukasz Marud; Pani Urszula Bartnikow-
ska; Pani Aleksndra Mućka; Pan Stanisław Pliszka; 
Pani Katarzyna Bartkowska;

Podziękowania za pomoc w organizacji: Pani Be-
acie Lipskiej; Pani Sabinie Jankowskiej; Pani Mał-
gorzacie Nosek; Pani Danucie Gutysz; Pani Emilii 
Dąbrowskiej; Panu Adrianowi Gołyś
Dzieciom ze Świetlicy Wiejskiej w Dźwierzutach; 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Dźwierzutach; So-
łectwu Dźwierzuty.

Organizatorzy

Dźwierzuty. II Zlot Motocyklowy z sercem w tle

MOTORstart zgromadził prawdziwe tłumy
Jeśli największy magazyn motocyklowy w  kraju 
pisze o twojej imprezie, to znaczy, że została ona 
zauważona w Polsce. Tak sprawa ma się z dźwie-
rzuckim MOTORstart, z  którego obszerną relację 
zamieścił czerwcowy ogólnopolski „Świat moto-
cykli”. Nasza impreza znalazła się w towarzystwie 
zlotów z Ełku i Częstochowy. I choć jest nieporów-
nywalnie mniejsza, to zebrała znakomite recen-
zje. – Już przygotowujemy się do przyszłorocznej, 
trzeciej odsłony – zapowiada Ewa Dolińska-Ba-
czewska.
W tym roku, na rozpoczęcie sezonu motocyklowe-
go, 29 kwietnia, przyjechało ponad 150 motocykli 
z  różnych stron województwa. Byli motocykliści 
ze Szczytna i  okolic, ale również z  Giżycka, Mrą-
gowa, Olsztyna i  Elbląga. Odwiedzili nas również 
goście z  Grajewa. Po części oficjalnej motocykli-
ści wyruszyli na prawie czterdziestokilometrową 

przejażdżkę po drogach gminy. Po rundzie hono-
rowej czekał na nich koncert zespołu Blues4cash 
oraz poczęstunek. – Dziękujemy jednostkom OSP 
Dźwierzuty, Targowo i  Rańsk za zabezpieczenie 
trasy przejazdu kolumny motocykli – mówi 
dyrektor GOK. – Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku zlot będzie jeszcze większy.
W czasie MOTORstart odbyła się również 
rejestracja dawców szpiku kostnego oraz 
zbiórka pieniędzy na rehabilitację i  lecze-
nie małej mieszkanki Rum – Zuzi Więcek. 
– MOTORstart to pierwsza w  ciągu roku 
z cyklu imprez organizowanych przez GOK 
w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Ro-
dziny – wyjaśnia Ewa Dolińska-Baczewska. 
– Cieszymy się bardzo, że poza motocykli-
stami odwiedzają nas właśnie całe rodziny 
naszych mieszkańców. Przychodzą, żeby 

podziwiać motocykle, posłuchać koncertów, po-
być wspólnie razem i  zrobić coś dobrego dla in-
nych. 

Radek Dąbrowski

DISCO DAY 
DŹWIERZUTY
Tak się bawią, tak się bawią – Dźwierzuty! Kolej-
na odsłona wakacyjnej zabawy za nami. W Sobo-
tę, 20 lipca na placu strażackim w  Dźwierzutach 
zgromadzili się ci, którzy kochają tańczyć. Pogo-
da dopisała, o nagłośnienie i światła zatroszczyła 
się MOBILNASCENA.PL, pozostało jedynie dać 
porwać się muzyce do tańca. A  grali na począt-
ku – DJ Mario, a po nim Waldek Kiernozek i  jego 
Project Newi. To lokalna formacja, która najlepiej 
czuje się w oldschoolowym nurcie disco polo. Za-
bawa trwała do północy. Ci, którzy zdecydowali 
się pobawić na imprezie organizowanej przez 
GOK, podkreślali, że zabawa była przednia!

rd
Fot. Ewa Dolińska-Baczewska/Radek Dąbrowski

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska

Fot. Radek Dąbrowski

Pamiątkowa fotografia gości z Kazachstanu i organizatorów Uczty
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Gmina Dźwierzuty. Muzyczny sposób na świętowanie 100-lecia 
Niepodległości 

Chopin, Moniuszko i Nowowiejski 
w kościołach gminy
Jak świętować stulecie odzyskania niepodległo-
ści? Można na wiele sposobów. Dźwierzucki GOK 
postanowił zabrać mieszkańców gminy w  mu-
zyczną podróż. Wszystko za sprawą niezwykłych 
koncertów sopranowych, które od 16 lipca odby-
wały się w kościołach na terenie gminy Dźwierzu-
ty. „Oktawy Niepodległości” zgromadziły liczna 
widownię.

- Chcieliśmy świętowanie rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości uczcić w  nieco inny, 
niż tradycyjnie przyjęty, sposób – mówi Ewa 
Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK. – Na kwia-
ty, pomniki i  podniosłe chwile przyjdzie jeszcze 
czas. W  wakacje chcieliśmy zabrać mieszkańców 
i turystów w świat pieśni. Przybliżyć im chociażby 
twórczość Feliksa Nowowiejskiego, Chopina, czy 
Moniuszki. 

W kościołach w  Rańsku, Rumach, Targowie 
i  Dźwierzutach wystąpili znakomici muzycy, na 
co dzień związani z  olsztyńska szkołą muzyczną 
im. Fryderyka Chopina: Ewa Alchimowicz-Wójcik 
(sopran), Lucyna Żołnierek-Frenszkowska (forte-
pian) i  Jacek Wójcik (inst. perkusyjne). W  czasie 
koncertów publiczność usłyszała utwory polskich 
kompozytorów: Chopina, Moniuszki, Nowo-
wiejskiego, czy Kilara. – Ważne dla nas było, aby 
koncerty odbyły się również w  mniejszych miej-
scowościach gminy, gdzie wiele osób nie ma jak 
dojechać nawet do Dźwierzut. I, jak pokazała fre-
kwencja i  zaangażowanie słuchaczy, był to strzał 
w dziesiątkę – wyjaśnia Ewa Dolińska-Baczewska. 
Czy w przyszłym roku mieszkańcy również mogą 
spodziewać się tego typu koncertów? – Kiedy po 
koncercie słychać szept nastolatki, która mówi do 
swojej mamy: „mam ciarki”, to daje to pewność, że 

tego typu inicjatywy 
mają ogromny sens, 
że kultura wyższa ma 
swoich odbiorców 
i jest na nią prawdzi-
we zapotrzebowanie 
– dodaje dyrektor 
GOK.
Koncerty odbyły się 
w  ramach realizowa-
nego od dwóch lat 
przez GOK w  Dźwie-
rzutach cyklu Kultura 
za Kurtyną.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Dźwierzuty. Niezwykły koncert w kościele ewangelickim

Wileński chór  
zaśpiewał w Dźwierzutach
Akademicki Chór Wileńskiego Uniwersytetu Peda-
gogicznego „AVE VITAE” wystąpił 18 maja w ewan-
gelickim kościele w  Dźwierzutach. Prowadzony 
przez wybitnego dyrygenta Kastysa Barisasa 
kilkudziesięcioosobowy chór wykonał pieśni za-
równo klasycznych, jak i współczesnych autorów. 
Młodzi artyści zaprezentowali ogromny kunszt 
wokalny i za swój występ zebrali gromkie brawa. 

Chór pojawił się w  Dźwierzutach przy okazji po-
bytu na barczewskim festiwalu chórów im. Nowo-
wiejskiego. – Organizatorzy festiwalu zgłosili się 
do nas z zeszłym roku z pytaniem, czy bylibyśmy 
zainteresowani koncertem chóru „Bel Canto” z Po-
znania – mówi Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor 
GOK. – Wówczas koncert odbył się w Dniu Matki, 
również w  kościele ewangelickim. Ponieważ at-

mosfera i  odbiór arty-
stów przypadł organiza-
torom do gustu, w  tym 
roku zaproponowali ko-
lejny raz te formę współ-
pracy. Wileński chór dał 
naprawdę piękny i  nie-
zwykle żywiołowy kon-
cert. Bardzo nas również 
cieszy wspaniała współ-
praca z  księdzem Witol-
dem Twardzikiem, który 
jest bardzo otwarty na 
tego typu inicjatywy.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

KONCERTY 
ORGANOWE  
ZA NAMI
Zakończyły się przewidziane w ramach XXI Pasym-
skich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej 
koncerty w  kościele ewangelickim w  Dźwierzu-
tach. W  tym roku gościliśmy niezwykłych muzy-
ków. Pierwszy koncert, to niezwykła podróż na 
francuskie dwory epoki baroku, w  który zabrały 
nas Paulina Garlińska (gitara) i Magdalen Bąk (kla-
wesyn). Ten drugi instrument zabrzmiał w Dźwie-
rzutach prawdopodobnie po raz pierwszy w jego 
współczesnej historii. Tydzień później, 8 lipca, nie-
obecnego Chrystiana Skobovskiego z  Ratyzbony 
wspaniale zastąpiła córka pastora Twardzika – 
Klaudia, tegoroczna absolwentka wyższej szkoły 
muzycznej w klasie organów.

Jednak prawdziwą ucztę organizatorzy przygoto-
wali na 15 lipca, kiedy to dla licznie zgromadzonej 
widowni zagrał prof. Alexey Schmitov, wykładow-
ca moskiewskich uczelni muzycznych. Profesor za-
serwował słuchaczom utwory romantyków i  po-
dał je w  taki sposób, że widownia domagała się 
gromkimi brawami kolejnych muzycznych „dań”.
29 lipca wystąpił czeski organista Pavel Svoboda. 

Na zakończenie dźwierzuckich koncertów zapre-
zentowało się ukraińskie trio akordeonowe „Har-
monia”. Jednymi ze współorganizatorów koncer-
tów są Gmina Dźwierzuty i GOK  Dźwierzuty.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Fot. Radek Dąbrowski

Fot. Radek Dąbrowski

Fot. RadekDąbrowski

Wileńscy śpiewacy wykonali utwory 
również współczesnych kompozytorów 

Paulina Garlińska i Magdalen Bąk

Prof. Alexey Schmitov
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SŁOWIAŃSKI RYTM ZABRZMIAŁ NA MAZURACH
Spektakl „Słowiański ryt(m)” powstał na II Festiwal 
Kultury Słowiańskiej i  Pruskiej w  Dźwierzutach 
w  2017r. Jest próbą pokazania współczesnemu 
widzowi świata naszych słowiańskich przodków. 
Jego autorami są Ewa Dolińska-Baczewska i  Ra-
dosław Dąbrowski. We współ-
tworzenie włączyła się Joanna 
Gawryszewska, która napisała do 
spektaklu muzykę i przygotowała 
chór. Ważnym elementem spekta-
klu jest nie tylko muzyka i taniec, 
ale również niezwykła gra dwójki 
aktorów amatorów gokowskiej 
grupy teatralnej INANIS – Katarzy-
ny i Sebastiana Orłowskich, którzy 
wcielają się w rolę Jagi i Biesa. To 
dzięki nim poznajemy odwieczny 
konflikt między dobrem i  złem, 
zmiany pór roku i  rytm, któremu 
podlega świat. 
W tym roku spektakl można było 
obejrzeć w Szczytnie i Mrągowie. 
Pierwsze przedstawienie odbyło 
się 19 maja w  ramach Europej-
skiej Nocy Muzeów na dziedzińcu 
szczycieńskiego ratusza. Drugie, 
na mrągowskim molo widownia 
miała możliwość zobaczyć w dniu 
świętego Jana i było częścią miej-
skich obchodów Nocy Kupały. 
Spektakl, zarówno w  Szczytnie, 
jak i  w Mrągowie, został bardzo 
ciepło przyjęty przez widownię, 
która licznie zgromadziła się, aby 

choć na chwilę zasmakować słowiańskich czasów.
Widowisko doczekało się również audycji radio-
wej przygotowanej przez Polskie Radio Olsztyn. 
Jest o nim coraz głośniej. Wraz z Festiwalem Kul-
tury Słowiańskiej i Pruskiej i Biegiem o Złotą Babę 

Dźwierzucką stanowi znakomitą promocję naszej 
gminy nie tylko w województwie, ale i całej Polsce.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl 

Osiedle Rozkręca Wakacje z Fundacją PZU
Wakacje w  tym roku zaczęły się w  Dźwierzutach 
bardzo mocnym uderzeniem. Poza Nocnym Tur-
niejem Piłki Nożnej o  Puchar Wójta, o  którym 
piszemy na str. 15 Osiedle rozkręciło wakacje ra-
zem z Fundacją PZU. 29 czerwca na osiedlu przy 
ul. Szczycieńskiej odbyła się impreza 
z  okazji rozpoczęcia wakacji finan-
sowana ze środków Fundacji PZU. 
Organizatorami imprezy byli wolon-
tariusze: PZU, GOK Dźwierzuty, Gmina 
Dźwierzuty, OSP Dźwierzuty, Sołectwo 
Dźwierzuty, mieszkańcy Dźwierzut 
i  okolic. Imprezę koordynowały Beata 
Lipska i Lidia Sarna. Wśród wielu atrak-
cji znalazły się warsztaty ceramiczene, 
warsztaty czekoladowe, dmuchana 
zjeżdżalnia, Foto-Budka, konkursy 
i  występy wokalne. – Pogoda była 
wymarzona, a  największa radością 
dla mnie było duże zaangażowanie 

mieszkańców, za co składam ogromne podzięko-
wania. Wszystkim, dzięki którym wakacje zostały 
cudownie rozkręcone, a  w szczególności Lidii 
Sarnie i  agentom PZU z Warszawy, Irenie Stefań-
skiej i agentom PZU ze Szczytna, Alicji Zęgocie za 

pomoc w realizacji pomysłu – mówi Beata Lipska 
Młodszy Instruktor GOK w Dźwierzutach.

Beata Lipska

Fot. Arkadiusz Stań/CKiT Mrągowo

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska
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Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny w Dźwierzutach

Gminny Piknik Rodzinny z sercem w tle
Dwudzieste już Warmińsko-Mazurskie Dni Rodzi-
ny zachęciły organizatorów – dźwierzucki GOK 
– do głębszego pochylenia się nad tematyką 
domu, rodziny i ojczyzny, czyli hasła tegoroczne-
go świętowania czasu rodziny. Były więc uroczyste 
obchody święta Konstytucji, konkurs plastyczny 
poświecony fladze oraz piknik, w którym rodziny 
z naszej gminy mogły wspólnie spędzić czas. Poza 
doskonałą zabawą, uczestnicy mogli włączyć się 
w  pomoc potrzebującym i  podzielić się swoim 
dobrym sercem.

Gminny Piknik Rodzinny zorganizowali wspól-
nie Gminny Ośrodek Kultury, Urząd Gminy, OSP 
Dźwierzuty i  Sołectwo Dźwierzuty. Po uroczystej 
mszy w  intencji rodzin uczestnicy przenieśli się 
z kościoła Trójcy Przenajświętszej na plac strażac-
ki. Tu czekały na nich liczne atrakcje. Był dmuchany 
plac zabaw dla najmłodszych. Było stoisko „Słodki 
Urząd”, w  którym można było poczęstować się 
wypiekami pracowników urzędu gminy. Była foto-
budka, która czekała z mnóstwem gadżetów, aby 
upamiętnić na zdjęciu rodzinne chwile. Byli ani-
matorzy, którzy prowadzili zabawy nie tylko dla 
najmłodszych. Swoje stoisko wystawili również 

strażacy z OSP Dźwierzuty, którzy częstowali dzie-
ciaki watą cukrową i lodami. Nie mogło zabraknąć 
również wspólnej zabawy. A  jeśli zabawa, to na 
pewno doskonała z  zespołem AKORD. Jarek, Da-
wid i  Paweł zagrali charytatywnie by wspomóc 
zbiórkę środków na leczenie Zuzi Więcej. Do tań-
ca ruszyły babcie, 
mamy, tatusiowie 
i  dzieci, a  że pogoda 
27 maja była wy-
marzona, to nikt nie 
chciał aby piknik się 
kończył. – Kiedy aż 
tyle podmiotów włą-
czy się w  realizację 
jakiejś imprezy, to jest 
ona udana – mówi 
wójt Szydlik. – Cie-
szę się, że już drugi 
rok z  rzędu pracow-
nicy gminy włączają 
się w  tę akcję, pieką 
ciasta i  biorą czyn-
ny udział w  pikniku. 
To świadczy o  tym, 

że nie tylko są pracownikami gminy, ale również 
czują się ważną częścią wspólnoty mieszkańców, 
którą tworzymy.

Ewa Dolińska-Baczewska
naszagmina@op.pl

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska

Targowo. Dzień Dziecka z sołectwem

Myszka Mickey, mega bańki i walka na wodę
Sołectwo Targowo już po raz drugi zorganizowało 
Dzień Dziecka dla swoich najmłodszych miesz-
kańców. W zeszłym roku spotkanie miało miejsce 

w  Targowskiej Woli. W  tym, na boisku wiejskim 
w Targowie. Organizacja na medal, pogoda pięk-
na, a frekwencja? Jak zwykle dopisała.

Imprezę zorganizował sołtys Piotrek Nadstawny 
wraz z radą sołecką, radnym Pawłem Wyszyńskim, 
OSP Targowo i paniami z Koła Gospodyń Wiejskich. 
W  tym roku na dzieciaki czekała prawdziwa moc 
atrakcji. O nie zatroszczyli się nie tylko mieszkańcy 
sołectwa, ale również animatorzy z „Taka Impreza” 
z  Reszla. Przywieźli ze sobą dmuchawca, wielką 
chustę animacyjna, setki piłek oraz największe 
atrakcje, czyli Myszkę Mickey, Miniona i  dinozau-
ra. Specjalni goście co chwila zjawiali się wśród 
najmłodszych i porywali ich do wspólnej zabawy. 
O  to, by nikt nie był w  czasie tego szczególnego 
dnia głodnym troszczyły się panie z  KGW, które 
przygotowały pyszne ciasta oraz obsługujący 
grilla strażacy. Dzieciaki miały również możliwość 
obejrzeć łódkę płaskodenną z  którą przyjechali 
strażacy z  OSP Dźwierzuty, poznać wyposażenie 
wozu OSP Targowo i  schłodzić się w  strumieniu 
kurtyny wodnej. Na zakończenie imprezy, ku 
ogromnej uciesze dzieciaków dwaj druhowie 
z  OSP Dźwierzuty stoczyli „walkę” na strumienie 
wody. Śmiechu i  dobrej zabawy było tego dnia 
w Targowie co niemiara. 

Ewa Dolińska-Baczewska
naszagmina@op.pl

Fot. Radosław Dąbrowski

W czasie festynu nie zabrakło tradycyjnego 
przeciągania liny. Jakimś cudem zwyciężyły dzieciaki

W czasie pikniku doskonale 
bawili się i starsi i młodsi

Nauczyciele z ZSP w Dźwierzutach 
przygotowali sportowe zmagania rodzin

Na spragnionych czekały bezpłatne napoje 
orzeźwiające, którymi częstowali strażacy

Animatorzy uczyli chętnych,  
jak z baloników wyczarować zwierzaki



nasza GMINA  DZWIERZUTY NR   10,  2018 str. 14

Sport. Nocny Turniej o Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty

Stromyk Mojtyny wyjechał z Dźwierzut z pucharem
W nocy z piątku na sobotę 29-30 czerwca 2018 od-
był się VIII Nocny Turniej Drużyn 6-cio Osobowych 
o  Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty. W  tegorocz-
nym turnieju wzięło udział aż 12 drużyn.

O godzinie 19. zawodników i  kibiców powitali 
Wójt Gminy Dźwierzuty oraz Animator Sportu. Po 
oficjalnym otwarciu rozpoczęto rozgrywki w fazie 
grupowej, w  dwóch grupach rozegrano 30 spo-
tkań piłkarskich w  tej fazie. Do półfinałów o  go-
dzinie 1:30 dnia 30 czerwca awansowały drużyny 
Stromyk Mojtyny - Wilki, Brazyliana - Wiecznie 
Młodzi. Po emocjonujących półfinałach do meczu 
o III miejsce przystąpiły drużyny Wiecznie Młodzi – 
Wilki, do finału awansowały drużyny Stromyk Moj-
tyny – Brazyliana. W małym finale lepsi byli zawod-
nicy drużyny Wiecznie Młodzi, a w walce o I miejsce 
zwyciężyli zawodnicy drużyny Stromyk Mojtyny. 
Po ostatnim gwizdku około godziny 2:40 zostały 
wręczone nagrody dla drużyn oraz nagrody indy-
widualne przez wójt Gminy Dźwierzuty Marian-
nę Bogusławę Szydlik oraz sędziego głównego 
Jarosława Szpyrkę. Dla wszystkich uczestników 
i kibiców przygotowany był ciepły posiłek z grilla. 
Sędziami Turnieju byli Robert Deptuła oraz Patryk 

Grącki, nagłośnienie i oprawę muzyczną zapewnił 
pracownik Gminnego Ośrodka Kultury Radosław 
Dąbrowski. Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Rafał Dzierbicki z  drużyny Stromyk Mojty-
ny, najlepszym bramkarzem Radosław Pleśniak 
z  drużyny Stromyk Mojtyny a  najlepszym strzel-
cem Adrian Jarema z  drużyny Wiecznie Młodzi 

Jarosław Szpyrka
sport@ug-dzwierzuty.pl

Sport. Wielobój sportowy uczniów z terenu gminy

Najlepsi sportowcy znów z Orzyn
25 maja na dźwierzuckim Orliku odbył się orga-
nizowany przez Gminę Dźwierzuty VI Gminny 
Wielobój Rekreacyjno - Sportowy dla dzieci szkół 
podstawowych z klas 4-7.
Uczestnicy zmierzyli się w  następujących konku-
rencjach: 1. mecz piłki nożnej, 2. zręcznościowa, 
3. talerzyki, 4. wyścig rydwanów, 5. quiz sportowy, 
6. koszykówka piłeczką do tenisa, 7. konkurencja 
dla opiekunów. Honorowy patronat nad wydarze-
niem objęła Wójt Gminy Dźwierzuty. W zawodach 
udział wzięli uczniowie 5 gminnych szkół – po 
dwunastu zawodników z  każdej szkoły (6 dziew-
cząt i 6 chłopców) + zawodnicy rezerwowi, łącznie 
około 80 zawodników wraz z opiekunami.
Do zawodów uczniów przygotowali: ZSP Dźwie-
rzuty – Jarosław Śmieciuch, SP Linowo – Anna 
Kleniewska i  Dyrektor Bogdan Zajączkowski, ZSP 

Orzyny – Kamil Ziółek, SP Kałęczyn – 
Łukasz Marud, SP Rumy – Mariusz Mo-
karski.
Odbyły się wszystkie zaplanowane 
konkurencje. Tym razem obyło się bez 
ciągnięcia liny, która ostatecznie decy-
dowała o  zwycięstwie. Wszystko prze-
biegało sprawnie i  szybko. Na uczest-
ników Wieloboju czekał poczęstunek 
w  postaci   napojów i  bułek. Pyszne 
dźwierzuckie bułki przygotowała Pie-
karnia Dźwierzuty

Dobra zabawa trwała do południa, by 
zakończyć się wyłonieniem zwycięzcy. 
Puchar Przechodni po raz drugi przy-
padł w  udziale uczniom z  Orzyn.  GRA-
TULUJEMY!!!
Podczas VI Gminnego Wieloboju Re-
kreacyjno-Sportowego dla dzieci szkół 
podstawowych klas 4-7 pogoda była 
wspaniała tak, jak i atmosfera Do zoba-
czenia za rok.

Jarosław Szpyrka
sport@ug-dzwierzuty.pl

Fot. Archiwum Gminy

Fot. Archiwum GOK

Najlepsi okazali się 
uczniowie z ZSP w Orzynach

W Wieloboju wystartowało 
kilkudziesięciu uczniów.

Piłkarze Stromyka Mojtyny walczyli 
o zwycięstwo do godziny 3. w nocy

Turniej cieszy się coraz większą popularnością. 
W tym roku w szranki stanęło aż 12 drużyn

Klasyfikacja końcowa
I MIEJSCE - ZSP ORZYNY (80 pkt )
II MIEJSCE - SP LINOWO (66 pkt)
III MIEJSCE - SP RUMY (65 pkt)
IV MIEJSCE - ZSP DŹWIERZUTY (59 pkt)
V MIEJSCE - SP KAŁĘCZYN (56 pkt)

W turnieju walczyły drużyny
Rydzyki
Wałpusza 07
Brygada Kryzys
Tylko Futbol
Wilki
Kolumbia
Stromyk Mojtyny
Wiecznie Młodzi
Brazyliana
Port Lotniczy Przyjaciele
Planeta Warka
WKS

Klasyfikacja końcowa
Stromyk Mojtyny
Brazyliana
Wiecznie Młodzi
Wilki
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Sport. Ponad setka osób na trasie festiwalowego biegu

Lisek i Kopeć najszybsi w Biegu o Złotą Babę
Ewa Lisek z Nidzicy oraz Wojciech Kopeć z Olsztyn-
ka zwyciężyli w III Biegu o Złotą Babę Dźwierzuc-
ką. Bieg rozegrano w ramach III Festiwalu Kultury 
Słowiańskiej i  Pruskiej w  Dźwierzutach. Jak pod-
kreślali biegacze, trasa była trudna, ale satysfakcja 
z ukończenia biegu ogromna.

Bieg o  Złotą Babę Dźwie-
rzucką wpisał się na stałe do 
kalendarza imprez biego-
wych naszego powiatu i  na-
leży do powiatowego Grand 
Prix. Jego organizatorem jest 
dźwierzucki GOK, wspierany 
przez gminę Dźwierzuty i OSP 
z  tej miejscowości. W  tym 
roku na starcie stanęło 110 
zawodników z  różnych stron 
Polski. Uczestnik, który poko-
nał najdłuższą drogę, aby wystartować przyjechał 
aż z Wodzisławia Śląskiego. Najstarszym uczestni-
kiem biegu był pochodzący z Myszyńca, ultrama-

ratończyk, siedemdziesięcioczteroletni Ryszard 
Ropiak.
- Trasa biegu wiedzie po części dawnym nasypem 
kolejowym, drogami leśnymi i  gminnymi – wyja-
śnia Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK. – 

Całość liczy 9300 metrów 
i  jak podkreśla większość 
biegaczy, jest bardzo wy-
magająca. 
W tym roku organizatorzy 
postanowili – poza nagro-
dami finansowymi w  każ-
dej kategorii – przyznać 
nagrodę 500 złotych dla 
osoby, której uda się pobić 
rekord trasy, ustanowio-
ny w  zeszłym roku przez 
Krzysztofa Żebrowskiego 
i  wynoszący 28:55 minuty. 

– Niestety, nie udało się nikomu, choć zwycięzca 
tegorocznej edycji był naprawdę blisko – mówi 
dyrektor GOK.

W czasie biegu wyłoniono również najlepiej prze-
braną osobę. Dyplom i pamiątkowa figurka trafiły 
do Magdaleny Filipiak z Targowa, która trasę po-
konała w  stroju wzorowanym na średniowieczny 
habit. Nagrody finansowe trafiły również do Mar-
cina Czopek i Katarzyny Orłowskiej – najszybszych 
biegaczy z  terenu gminy Dźwierzuty. Wszystkie 
nagrody finansowe, w  wysokości 1700 złotych, 
podobnie jak w  roku ubiegłym, ufundowała ze 
środków prywatnych Marianna Szydlik.
W tym roku bieg miał również kilka nietypowych 
akcentów. Rozgrzewkę poprowadzili bowiem ry-
cerze z Roty Zaciężnej Strażnicy Sensburg, którzy 
utworzyli również honorową asystę dla ostatniej 
na mecie uczestniczki, z którą przebiegli ostatnie 
kilkadziesiąt metrów ubrani w pełen rynsztunek.
– Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam 
w organizacji biegu i samym biegaczom. I mamy 
nadzieję, że zobaczymy się w przyszłym roku – do-
daje Ewa Dolińska-Baczewska.

Radek Dąbrowski

W kategorii Open Mężczyzn 
bezkonkurencyjny okazał się 
Wojciech Kopeć z Olsztynka

Wśród pań tryumfowała 
Ewa Lisek z Nidzicy

Rozgrzewkę przeprowadzili rycerze 
z Roty Zaciężnej Strażnicy Sensburg

Marcin Czopek z Dźwierzut 
pobiegł z wylicytowanym 
w czasie WOŚP numerem „1” W ręce zwycięzców trafiły ręcznie 

wykonane, drewniane „Baby Dźwierzuckie”

Najszybsza wśród 
mieszkanek gminy na mecie 
– Katarzyna Orłowska 

Open Kobiet
Ewa Lisek (Nidzica) 37:25
Katarzyna Gawryś (Olsztyn) 41:13
Anna Urbaniak (Jednorożec) 42:30

Open Mężczyzn
Wojciech Kopeć (Olsztynek) 31:07
Paweł Grygo (Łomża) 31:58
Adam Szydlik (Łomża) 32:48
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