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Bez aparatu, jak bez ręki 
Lustrzanka, klocki lego, aluminiowa puszka, karton po butach, 
telefon komórkowy –  co łączy wymienione przedmioty? Może 
ciężko w to uwierzyć, ale każdym z nich można zrobić zdjęcie. 
Wiedzą i potrafią to zrobić uczestnicy Koła Fotograficznego 
Dźwierzuty. 
Jest wiele sposobów na spędzanie czasu wolne-
go, można np. drapać się po nosie, ale można też 
fotografować. Doskonale wiedzą o tym członko-
wie Koła Fotograficznego Dźwierzuty, które spo-
tyka się w każdy wtorek, o godz. 16. w Gminnym 
Ośrodku Kultury. Po co to robią? – To bardzo pro-
ste, każdy z nas chce pokazać świat, który widzi, 
swój świat innym, a najprostszym sposobem jest 
zrobienie zdjęcia i upublicznienie go – mówi Pa-
weł Salamucha, prowadzący zajęcia koła. – Dzię-
ki temu możemy znaleźć wokół nas ludzi, którzy 
są podobni do nas. Z drugiej strony fotografia 

pozwala utrwalić ważne chwile z naszego życia 
i wrócić do nich, kiedy tylko chcemy – dodaje. 

Spotkania Koła są okazją do podciągnięcia swo-
jego warsztatu fotograficznego, lub w ogóle 
rozpoczęcia przygody z fotografią. – Takie spo-
tkania przydadzą się też wszystkim, którzy chcą 
wyrobić w sobie cierpliwość, ale i nauczyć się za-
uważać szczegóły, bo fotografia, to ostatecznie 
nic innego, jak właśnie dostrzeganie tego, obok 
czego większość ludzi przechodzi obojętnie 
np. porannej mgły na polu, ulotnego uśmiechu 

dziecka, pszczoły, która spija nektar – mówi pro-
wadzący zajecia. – Dla mnie, jako prowadzące-
go nie jest najważniejsze to, czy ktoś się nauczy 
wszystkiego co chcę mu przekazać, ale to żeby 
zainteresować innych fotografią i żeby się spo-
tkać z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, 
dlatego poza tym, że mówimy o fotografii i ro-
bimy zdjęcia, po prostu wspólnie się spotyka-
my, wyszukujemy ciekawe miejsca i spędzamy 
razem czas, to moim zdaniem jest największą 
wartością uczestnictwa w kole fotograficznym – 
podsumowuje. 
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Gmina Dźwierzuty. Uroczyste przekazanie doposażenia

Nowy sprzęt dla wszystkich jednostek OSP
9 listopada 2018 r. wójt Marianna Szydlik prze-
kazała przedstawicielom siedmiu jednostek OSP 
z  terenu naszej Gminy sprzęt ratownictwa me-
dycznego zakupionego w ramach Funduszu Spra-
wiedliwości. Zakupiono cztery defibrylatory, torbę 
ratowniczą PSP R1 dwa agregaty prądotwórcze, 
pięć latarek, 3 przenośne zestawy oświetleniowe, 
3 zestawy szyn typu Kramera, piłę ratowniczą do 
szyb klejonych, parawan ochronny, detektor 4 
–gazowy, 3 zestawy klinów do stabilizacji pojaz-
dów, nosze typu deska, nóż ratowniczy do pasów 
bezpieczeństwa oraz dwie pilarki STHIL. 

Uroczystość przekazania sprzętu odbyła się w sali 
Konferencyjnej Urzędu Gminy w  Dźwierzutach. 
Przekazania sprzętu dokonała Marianna Szydlik 
Wójt Gminy Dźwierzuty w obecności bryg. Grze-
gorza Rybaczyka Komendanta Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie oraz 
mł. bryg. Zbigniewa Stasiłojć Naczelnika Wydziału 
ds. Operacyjno-Szkoleniowych.
Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego 
było finalnym etapem wcześniejszych działań, 
które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Spra-
wiedliwości dla jednostek samorządu terytorial-

nego   z  obszaru województwa warmińsko-ma-
zurskiego do składania wniosków w ramach XIV 
naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań 
ze środków Funduszu Sprawiedliwości  w zakre-
sie Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i  rozwój 
systemu instytucjonalnego pomocy osobom po-
krzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz re-
alizacja przez jednostki sektora finansów publicz-
nych zadań ustawowych związanych z  ochroną 
interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem 
i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdze-
nia przestępstwem na rok 2018, w  zakresie na-

bycia wyposażenia i  urządzeń 
ratownictwa, niezbędnych 
do udzielenia pomocy po-
szkodowanym bezpośrednio 
na miejscu popełnienia prze-
stępstwa.   W  ramach naboru 
istniała możliwość zakupu 
wyposażenia i  urządzeń ra-
townictwa, niezbędnych do 
udzielenia pomocy poszko-
dowanym bezpośrednio na 
miejscu popełnienia przestęp-
stwa tj. defibrylatorów, toreb 
ratowniczych i  innego sprzętu, 
z wyłączeniem pojazdów. Na 
uroczystości przekazany został 

również zestaw narzędzi hydraulicznych dla OSP 
Nowe Kiejkuty zakupiony przy współfinansowa-
niu z  budżetu Gminy Dźwierzuty oraz budżetu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
Przekazano również po trzy radiotelefony nasob-
ne Motorola dla jednostek OSP Dźwierzuty oraz 
OSP Miętkie zakupione w ramach dotacji udzielo-
nej z budżetu Powiatu Szczycieńskiego na zakup 
sprzętu pożarniczego.

Urząd Gminy w Dźwierzutach
Fot. Archiwum Urzędu Gminy

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Dźwierzuty

Dobiega końca kolejny rok. Dla mnie był to rok wyborów, a tak naprawdę poddania Państwa opinii tego co 
robię dla gminy, jako wójt. Dziękuję, za tak dobrą ocenę. Mam nadzieję, że nie zawiodę oczekiwań, które wy-
raziliście jednocześnie dając mi mandat wójta. To rok dużych dla gminy inwestycji: informatyzacji urzędu, roz-
budowy SUW w Orzynach, budowy drogi do Dąbrowy. To również rok mocnych społecznie akcentów w naszej 
społeczności, z ostatnim choćby – zorganizowanym przez GOK wsparciem dla bezdomnych zwierzaków. Po 
raz kolejny pokazaliście, jak wielkie i dobre macie serca. I że wspólnie możemy dokonywać prawdziwych cu-
dów. Dzięki Waszemu wsparciu nie tylko nadchodząca zima będzie dla „zwierzaków bezdomniaków” dużo 
bardziej znośna do przetrwania. Zachęcam do lektury.

Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty
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Do poszczególnych jednostek 
trafił następujący sprzęt:
OSP Dźwierzuty 
• Defibrylator ZOLL
• Pilarka do drewna STHIL
• Przenośny Zestaw Oświetleniowy
• Agregat prądotwórczy ESE 606DHS GT
OSP Linowo 
• Defibrylator ZOLL
• Szyny typu Kramera
• Parawan do osłony miejsca wypadku i zasła-

niania ofiar wypadku
• Przenośny zestaw oświetleniowy
• Nóż do pasów
OSP Miętkie 
• Nosze typu deska
• Szyny typu Kramera
• Zestaw uniwersalnych podpór i  klinów do 

stabilizacji pojazdów
• Pilarka do drewna
OSP Nowe Kiejkuty 
• Defibrylator ZOLL
• Zestaw uniwersalnych podpór i  klinów do 

stabilizacji pojazdów
• Latarka
OSP Rańsk 
• Agregat prądotwórczy FOGO FH5001R
• Szyny typu Kramera
• Przenośny zestaw oświetleniowy
• Pila ratownicza do szyb klejonych
OSP Rumy 
• Defibrylator ZOLL
• Zestaw uniwersalnych podpór i  klinów do 

stabilizacji pojazdów
OSP Targowo 
• Torba ratownicza PSP R1
• Detektor 4-gazowy
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Dźwierzuty. O takim wyniku nawet nie marzyliśmy

Wielkie serca okazane  
bezdomnym zwierzętom
Dwie i  pół tony karmy dla bezdomnych zwierzaków. Tyle 
udało się zebrać w  czasie organizowanej w  niedzielę, 25 
listopada, przez dźwierzucki GOK akcji „Nakarm zwierzaka 
bezdomniaka”. – Część z tej niesamowitej ilości karmy zebrali 
wolontariusze do koszyków w  sklepach, ale prawdziwe 
szaleństwo zbiórkowe rozegrało się w  czasie licytacji – 
wyjaśnia Ewa Dolińska-Baczewska, pomysłodawczyni akcji.
W społeczną akcję na rzecz zwierzaków, które 
nie maja swoich domów zaangażowało się wie-
le osób i  instytucji. – Jako pierwsi chęć pomocy 
wyrazili pracownicy urzędu gminy, którzy na co 
dzień zajmują się bezdomnymi zwierzętami – 
mówi dyrektor GOK. – Potem dołączali kolejni lu-
dzie o wielkich sercach. Mocno zaangażowały się 
dzieci z  Dźwierzut, szkoły w  Kałęczynie, Linowie, 

Orzynach i Dźwierzutach, sklepy i wielu darczyń-
ców, którzy przekazali na licytacje niesamowite 
przedmioty i wiele osób, które upiekły ciasta, po-
mogły w kiermaszu i wreszcie sami licytujący. Na 
scenie pojawiły się: Cyrla, dzieci ze szkół w  Kałę-
czynie, Dźwierzutach i Orzynach, Ola Sztymelska, 
Oliwia Sowiecka i  Julia Kępińska, Dźwierzuckie 
Iskierki ze Sławomirem Gutyszem i wolontariusze, 
którzy zaśpiewali „Kundel bury”. Była również lek. 
wet. Asia Rozbicka, która opowiedziała o zaletach 
sterylizacji.
Licytacja miała wyjątkowy przebieg, ponieważ or-
ganizatorzy postanowili nie zbierać w czasie akcji 
pieniędzy. – Jedyną „walutą”, którą można było 
płacić w licytacji, czy kiermaszu ciast była karma. 
I  jak się okazuje, to był strzał w  dziesiątkę – wy-
jaśnia dyrektor dźwierzuckiej placówki kultury. – 
Licytowane rzeczy osiągały kosmiczne kilogramy. 
Najdroższym licytowanym przedmiotem okazał 
się ogrodowy karmnik dla ptaków, za którego na-
bywca zaoferował 185 kilogramów karmy. Po akcji 
podchodzili do nas ludzie i zapewniali, że ofiarują 

jeszcze karmę 
i  dostarczą ja 
w  najbliższych 
dniach, więc ten 
końcowy wynik 
zbiórki będzie 
jeszcze wyższy.
Jak podkreślają 
organizatorz y 
ogromnym plu-
sem akcji jest 
tak duże zaan-
gażowanie dzie-
ciaków. One od 
najmłodsz ych 
lat uczą się 
wrażliwości i od-
powiedzialności za zwierzęta. – Zbiórka pokazała, 
jak ogromny potencjał dobra jest w tej społeczno-

ści i jak wielkie serca mają mieszkańcy. Takie akcje 
dają nam, organizatorom, potężną dawkę dobrej 
energii i są potwierdzeniem, że lepiej coś robić, niż 
nie robić – śmieje się dyrektor GOK.
Zebrana karma będzie dystrybuowana przez pra-
cowników urzędu do osób opiekujących się zwie-
rzętami na terenie gminy Dźwierzuty.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

SPRZĄTANIE 
CMENTARZA
Tuż przed świętem Zmarłych grupa dzieci i  ro-
dziców razem z księdzem Piotrem z parafii Trójcy 
Przenajświętszej posprzątali opuszczone groby 
na cmentarzu katolickim w  Dźwierzutach. Akcję 
zorganizował dźwierzucki GOK. Była to doskona-
ła okazja do uczenia najmłodszych mieszkańców 
troski o pamięć tych, których już z nami nie ma.

W czasie imprezy na scenie pojawili się 
uczniowie szkół z Dźwierzut, Orzyn i Kałęczyna

Na licytacje trafiło 
44 przedmioty, które 
w sumie przełożyły się 
na dwie tony karmy

Dźwierzuckie Iskierki z akompaniującym Sławo-
mirem Gutyszem porwały uczestników do tańca

Uczestnicy akcji okazali wielkie serca dla bezdomnych zwierząt. 
Dzięki nim, do bezdomniaków trafi prawie 2,5 tony karmy

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska

Fot.
Archiwum

GOK
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TO JUŻ WKRÓTCE 
ZAŁATWISZ 
PRZEZ E-URZĄD
• prowadzenie spraw w  zakresie po-

datku od nieruchomości od osób fi-
zycznych

• prowadzenie spraw w  zakresie po-
datku od nieruchomości od osób 
prawnych

• prowadzenie spraw w  zakresie po-
datku rolnego od osób fizycznych

• prowadzenie spraw w  zakresie po-
datku rolnego od osób prawnych

• prowadzenie spraw w  zakresie po-
datku leśnego od osób fizycznych

• prowadzenie spraw w  zakresie po-
datku leśnego od osób prawnych

• prowadzenie spraw w  zakresie po-
datku od środków transportu

• prowadzenie spraw w zakresie opłat 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi

• wniosek o  wydanie wypisu i  wyrysu 
z  miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego

• wniosek o  wydanie wypisu i  wyrysu 
ze studium uwarunkowań i  kierun-
ków zagospodarowania przestrzen-
nego

• wniosek o  wydanie zaświadczenia 
o przeznaczeniu działki w obowiązu-
jącym miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego

• wniosek o  wydanie zaświadczenia 
o  przeznaczeniu działki w  obowią-
zującym studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego

• wniosek o zwrot podatku akcyzowe-
go zawartego w  cenie oleju napę-
dowego wykorzystywanego do pro-
dukcji rolnej

• wniosek o  wydanie zaświadczenia 
o wielkości gospodarstwa rolnego

• wniosek o  wydanie zaświadczenia 
o  niezaleganiu w  podatkach lub 
stwierdzające stan zaległości

• wniosek o  ulgę w  spłacie zobowią-
zań podatkowych

• wniosek o wydanie decyzji o warun-
kach zabudowy i zagospodarowania 
terenu.

Nasza rozmowa. Mieszkańców czekają podwyżki za wywóz śmieci

Początek kadencji  
z wyzwaniami i problemami
Skąd będziemy pozyskiwać pieniądze na inwestycje 
w  najbliższych latach? Dlaczego czeka nas podwyżka za 
wywóz śmieci? Jakie duże projekty realizuje obecnie gmina? 
Na te, i nie tylko, pytania odpowiada wójt Marianna Szydlik. - 
Nie jesteśmy bogatą gminą, a co za tym idzie i nasz budżet jest 
też niewielki, ale mimo wszystko idziemy do przodu – mówi 
nowozaprzysiężona wójt.

Za nami wybory samorządowe. Jak czuje się 
Pani po kampanii i ostatecznym wyniku?
Bardzo dobrze, wynik wyborów był dla mnie bar-
dzo dużym pozytywnym zaskoczeniem. Bardzo 
się cieszę, że praca, która była wykonana przeze 
mnie, ale i przez radnych, sołtysów, pracowników 
urzędu i jednostek administracyjnych została do-
ceniona przez wyborców. Trudno nie cieszyć się, 
gdy wygrywa się wybory w  pierwszej turze i  to 
z  tak dużą przewagą nad kontrkandydatami.Wy-
bór mojej osoby to także potwierdzenie, że miesz-
kańcy są zadowoleni z tempa i kierunku rozwoju 
naszej Gminy. Nie tylko pod względem 
gospodarczym, ale i społecznym – bo 
właśnie na płaszczyźnie społecznej 
w minionej już kadencji zrealizo-
waliśmy wiele działań. Myślę, że 
to ludzi przekonało.
Bardzo dziękuję za tak duże 
poparcie. To dla mnie bardzo 
ważne. Obiecuję, że będę pra-
cowała jak najlepiej, aby nie 
zawieść Państwa zaufania.

Budżet gminy jest niewielki. 
Szansą na inwestycje są środki 
zewnętrzne. Jaki ma Pani po-
mysł na skuteczne ich pozyska-
nie?
Nie jesteśmy bogatą gminą, 
a  co za tym idzie 
i  nasz budżet 
jest też nie-
wielki, a  to 
wiąże się 
p r z e d e 
wszyst-
k i m 

z  możliwościami zapewnienia odpowiednich 
środków publicznych na 
przygotowanie i  sfinansowanie projektów in-
westycyjnych w  ramach tzw. wkładu własnego. 
Środki unijne wypłacane są na zasadzie refundacji 
wcześniej poniesionych wydatków, dlatego nale-
ży podkreślić, że gmina musi zabezpieczyć całości 
środków finansowych niezbędnych do zrealizo-
wania projektu. 
Gmina Dźwierzuty zrealizowała wiele inwestycji 
i  nadal realizuje przy udziale środków zewnętrz-
nych, głównie z RPO, PROW, Urzędu Marszałkow-

skiego, Urzędu Wojewódzkiego. 
Pomoc uzyskujemy też z  in-

nych instytucji, m.in. MEN, 
WFOŚiGW, MSWiA.

Gmina jest członkiem 
Stowarzyszenia Lokal-
na Grupa Działania, 
które daje możliwość 
pozyskania wielu 
środków pomoco-

wych z PROW. 
Obecnie czekamy na 
harmonogramy nabo-

rów wniosków, szcze-
gólnie w tych tematach, na 

które jesteśmy przygotowa-
ni i  posiadamy gotowe do-

kumentacje projekto-
we i  pozwolenia 

na budowę 
jak na 

przykład 
S t a c j a 

Uzdat-
n i a -

n i a 
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Wody w Laurentowie, przedszkole w Orzynach czy 
budynki socjalne. 

Z jakimi najpilniejszymi problemami zmierzy 
się gmina w najbliższych miesiącach?
Jednym z największym problemem jest propozy-
cja podniesienia przez Zakład Gospodarki Odpa-
dami Komunalnymi w  Olsztynie cen za odpady 
komunalne. Niesegregowane odpady komunalne 
miałyby wzrosnąć z  300,00 zł za tonę do 428,00. 
Zmianie ulegają również ceny odpadów segrego-
wanych. Na dzień dzisiejszy nie potrafię jeszcze 
powiedzieć, w jakim stopniu zwyżka cen wpłynie 
na koszty ponoszone przez gminę związane z od-
biorem i  zagospodarowaniem odpadów komu-
nalnych, ale te podwyżki dotkną również nas jako 
mieszkańców.
Następnym bardzo poważnym problemem jest 
fakt nie wywiązywania się z  umów, firm, które 
wygrywają przetargi. Do dnia dzisiejszego mimo 
upłynięcia terminu realizacji umowy, naliczania 
kar umownych, ciągłych ponagleń ze strony gmi-
ny nie możemy wyegzekwować wykonania robót. 
Obecnie doszło do sytuacji, w  której wykonawcy 
zaczynają przebierać w  przetargach, w  których 
startują. Ze względu na wyższe koszty realizacji 
inwestycji, wzrost płac oraz cen materiałów starają 
się omijać skomplikowane inwestycje, w  których 
mogą pojawić się dodatkowe, nieprzewidziane 
koszty.
Ale są i  takie firmy, które wygrywają większość 
przetargów np. w danym powiecie, a potem nie są 
w stanie zrealizować zawartych umów ze względu 
na brak pracowników lub znalezieniu podwyko-
nawców.

Jakie obecnie realizowane są projekty, na które 
gmina uzyskała środki zewnętrzne?
Obecnie w  Urzędzie Gminy realizowany jest pro-
jekt pn. „Nowa jakość usług publicznych – infor-
matyzacja gminy Dźwierzuty”. Dofinansowanie 
wynosi 741  154,95 zł a  całość inwestycji to koszt 
923 361,00 zł. Projekt zakłada informatyzację Urzę-
du Gminy wraz z wdrożeniem e-usług, jakie będą 
świadczone za pomocą uruchomionej platformy 
internetowej. W  wyniku realizacji projektu, udo-
stępnionych zostanie 17 nowych e-usług. Kolej-
nym realizowanym projektem jest modernizacja 
i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Orzynach. 
Modernizacja i  rozbudowa obejmuje: przebudo-
wę technologii SUW, budowę zewnętrznych fun-
damentów pod zbiorniki, budowę dwóch zbior-
ników wyrównawczych wody czystej każdy o poj. 
75m3, przebudowę budynku SUW i  wiele innych 
prac. Obecnie 85 procent całości robót mamy już 
zakończonych. Odbiór inwestycji zaplanowany 
jest na początek roku 2019. 

Ile w  przyszłorocznym budżecie gminy prze-
widzianych jest środków na fundusz sołecki? 
Jakie potrzeby sołectw zostaną z niego zreali-
zowane?
Środki wyodrębnione z budżetu gminy stanowią-
ce fundusz sołecki na 2019 rok to kwota 
408 990,93 zł. Z tych pieniędzy zostaną zrealizowa-
ne te zadania, które mieszkańcy poszczególnych 
sołectw uznali za najbardziej potrzebne. W części 
są to doposażenia świetlic i placów zabaw. Są rów-
nież, nazwijmy to – inwestycje twarde, czyli np. 
wyłożenie terenu polbrukiem, czy wykonanie re-
montu elewacji świetlicy. Uważam, ze Fundusz So-
łecki, to zawsze bardzo dobrze wydane pieniądze, 
bo kto lepiej zna potrzeby, jak sami mieszkańcy 
każdego sołectwa.

Dziękujemy za rozmowę
Dziękuję bardzo

Na co Sołectwa wydadzą pieniądze w 2019?
Poniżej prezentujemy listę sołeckich inwestycji zaplanowanych 
na rok 2019 ze środków Funduszu Sołeckiego
Dąbrowa
• impreza integracyjna - 1 000,00 zł
• krzesła do świetlicy - 1 500,00 zł 
• termosy do świetlicy - 200,00 zł 
• remont stołu tenisowego - 500,00 zł
• sprzęt muzyczny - 2 500,00 zł
• plac zabaw - 7 384,60 zł 
Razem 13 084,60 zł 

Dźwierzuty
• poprawa estetyki miejscowości Dźwierzuty - 

32 022,94 zł
• namioty - 6 000,00 zł
• organizacja dożynek gminnych 2019 - 1 500,00 zł
• poprawa drogi gminnej w miejscowości Małszew-

ko - 3 000,00 zł
• poprawa estetyki miejscowości Małszewko - 

660,56 zł 
Razem 43 183,50 zł

Grodziska
• tablica informacyjna - 1 200,00 zł
• ogrodzenie terenu świetlicy - 2 000,00 zł
• plac zabaw - 10 575,54 zł 
Razem 13 775,54 zł

Gisiel
• odwodnienie drogi gminnej w  Szczepankowie 

nr 175 - 17 446,13 zł

Grądy
• wyjazd do teatru muzycznego w Gdyni - 5 000,00 zł
• bramki do piłki nożnej - 3 500,00 zł
• altana III etap (ściany i oświetlenie) - 2 000,00 zł 
• wyposażenie świetlicy (AGD, grzejnik) - 1 500,00 zł
• stoły z ławkami - 500,00 zł 
• koszulki z nadrukiem - 500,00 zł
• organizacja imprez integracyjnych - 559,62 zł 
Razem 13 559,62 zł

Jabłonka
• polbruk (pod garażem, koło przystanku i świetlicy 

wiejskiej) - 11 000,00 zł\
• wyposażenie świetlicy wiejskiej - 6 359,77 zł 
Razem 17 359,77 zł

Jeleniowo
• dokumentacja na budowę chodnika w miejscowo-

ści Jeleniowo - 7 500,00 zł 
• remont świetlicy (przyłącze elektryczne) - 4 662,05 zł 
• wyjazd integracyjny - 3 000,00 zł 
• dofinansowanie imprezy integracyjnej - 2 500,00 zł 
Razem 17 662,05 zł

Linowo
• lampy oświetleniowe solarne - 13 000,00 zł
• remont świetlicy wiejskiej - 5 300,00 zł 
• dofinansowanie imprezy integracyjnej - 1 500,00 zł 
• renowacja terenów zielonych - 1 144,00 zł 
Razem 20 944,00 zł

Łupowo
• elewacja budynku świetlicy wiejskiej - 10 000,00 zł
• wymiana drzwi w świetlicy wiejskiej - 6 625,65 zł 
Razem 16 625,65 zł

Miętkie
• urządzenie do ogrzania świetlicy - 1 940,00 zł
• paliwo, części do kosiarki - 1 000,00 zł 
• nagłośnienie - 5 500,00 zł 
• siłownia zewnętrzna - 11 000,00 zł
• materiały do remontu sceny w świetlicy - 2 200,00 zł 
• piaskownica - 1 200,00 zł
• impreza integracyjna (zawody wędkarskie) - 349,54 zł 
Razem 23 189,54 zł

Nowe Kiejkuty
• remont kapliczki, zagospodarowanie terenu wokół 

- 20 000,00 zł 
• renowacja terenów zielonych (paliwo, osprzęt do 

kosiarki) - 500,00 zł
• materiały do remontu przystanku - 500,00 zł
• organizacja imprezy integracyjnej - 1 369,05 zł 
Razem 22 369,05 zł

Olszewki
• kosiarka spalinowa - 1 500,00 zł
• remont świetlicy wiejskiej - 8 000,00 zł
• organizacja imprezy integracyjnej - 1 500,00 zł
• ławki i stoły biesiadne - 2 000,00 zł
• paliwo, osprzęt do kosiarki - 300,00 zł 
• ogrodzenie placu zabaw - 5 268,91 zł 
Razem 18 568,91 zł

Orzyny
• wyłożenie części placu sołeckiego kostką brukową 

- 13 000,00 zł
• niwelacja terenu, usuniecie masy bitumicznej na 

placu, trawa - 9 584,97 zł 
Razem 22 584,97 zł

Popowa Wola
• odwodnienie terenu wokół świetlicy - 7 000,00 zł
• ułożenie kostki brukowej koło świetlicy - 12 771,26 zł 
• obróbka drzwi - 150,00 zł 
• wymiana zamków w drzwiach - 150,00 zł 
• paliwo, osprzęt do kosiarki - 300,00 zł 
• sprzęt AGD, naczynia, sztućce - 400,00 zł 
Razem 20 771,26 zł

Rańsk
• remont świetlicy w Rańsku - 12 444,60 zł
• piasek, materiały na remont pomostu, drenaż przy 

drodze - 11 518,40 zł
• siłownia zewnętrzna - 6 658,74 zł
• drenaż przy drodze gminnej w Zalesiu - 2 500,00 zł 
Razem 33 121,74 zł

Rumy
• drzwi do świetlicy wiejskiej - 4 000,00 zł
• materiały do ogrodzenia terenu wokół świetlicy - 

6 000,00 zł
• zagospodarowanie boiska szkolnego (sprzęt spor-

towy) - 9 000,00 zł 
• kosiarka - 2 000,00 zł 
• zmywarka, bojler do świetlicy - 3 441,86 zł 
Razem 24 441,86 zł

Sąpłaty
• zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na dział-

ce nr 15-7/26 Julianowo - 6 000,00 zł
• nasadzenia w miejscowości Julianowo - 2 000,00 zł 
• narzędzia do prac w sołectwie (miejscowość Julia-

nowo) - 662,67 zł 
• namiot - 4 000,00 zł
• garaż blaszany (Sąpłąty) - 2 000,00 zł 
• ogrodzenie placu gminnego w Sąpłatach - 2 000,00 zł
• doposażenie świetlicy - 1 800,00 zł 
• imprezy integracyjne - 1 500,00 zł 
• lampy - 2 000,00 zł 
• nasadzenia, donice, farby - 1 572,34 zł 
Razem 23 535,01 zł

Stankowo 
• spotkanie ze Strażą Pożarną (pokaz ratownictwa 

technicznego) - 1 000,00 zł
• dofinansowanie opracowania dokumentacji pro-

jektowo-kosztorysowej remontu drogi gminnej 
w Stankowie -   6 000,00 zł

• renowacja terenów zielonych i boiska (m.in. zakup 
paliwa do kosiarki, kwiatów, krzewów) - 1 700,00 zł

• siłownia zewnętrzna - 4 700,00 zł
• wyposażenie świetlicy - 591,45 zł 
Razem 13 991,45 zł

Targowo
• nasadzenia - 1 500,00 zł
• remont świetlicy wiejskiej w Targowie - 15 428,39 zł
• doposażenie świetlicy w Targowie - 4 000,00 zł 
• remont świetlicy wiejskiej w  Targowskiej Woli - 

6 007,93 zł
• doposażenie świetlicy wiejskiej w Targowskiej Woli 

- 3 000,00 zł 
• ogrodzenie boiska w Targowskiej Wólce - 2 839,96 zł
Razem 32 776,28 zł
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Potrójne świętowanie niepodległości w Dźwierzutach
Koncert Czesława Mozila, uroczysta akademia ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych 
i  dyktando niepodległościowe o  złote pióro. Tak Gminny Ośrodek Kultury Dźwierzutach 
obchodził 100. rocznicę odzyskania niepodległości. – Każdy mógł znaleźć coś dla siebie by 
uczcić to wyjątkowe święto – mówi Ewa Dolińska-Baczewska.
Czesław Mozil zabrał ponad stusiedemdziesiecio-
osobową grupę widzów w  niezwykłą podróż do 
świata emigracji, poczucia polskości na obczyźnie 

oraz muzyki wypływającej z  potrzeby wyrażania 
najgłębszych odczuć. 10 listopada jednoosobowe 
show przez bez mała dwie godziny szarpało emo-
cjami uczestników i zmuszało do stawiania sobie 

pytań o  patriotyzm, wiarę i  przeżywanie świata. 
– To była naprawdę niezwykła lekcja patriotyzmu, 
a  sam artysta okazał się człowiekiem niezwykle 

ciepłym, szczerym i  skrom-
nym. Rozmawiał z  nami ze 
sceny, jak z  dobrymi zna-
jomymi i  dzielił się swoimi 
naprawdę głębokimi prze-
myśleniami – dzieli się swo-
imi odczuciami po koncercie 
dyrektor GOK. 
Niedziela, 11 listopada, to 
kolejny dzień świętowania. 
Na uroczystą akademię nie-
podległościową, przygoto-
wana przez szkołę podsta-
wową z  Kałęczyna przyszły 
tłumy mieszkańców. Były 
obecne poczty sztandaro-
we i  przedstawiciele służb 
mundurowych. Otwierająca 
obchody wójt Marianna Szy-

dlik nie kryła zadowolenia z tak wysokiej frekwen-
cji. W  czasie uroczystości miało również miejsce 
wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz figurek 
Orła Białego najstarszym mieszkankom gminy 

102-letniej Lotcie Dorow oraz 101-letniej Kazi-
mierze Olkowskiej. W  imieniu jubilatek upominki 
odebrały ich opiekunki. Uczestnicy akademii mieli 
również możliwość wspólnie pośpiewać patrio-
tyczne pieśni z zespołem Wrzosy. Na zakończenie 
niedzielnych obchodów strażacy OSP Dźwierzuty 
poczęstowali uczestników grochówką.
Ostatnim z akordów przygotowanych przez GOK 
obchodów było dyktando niepodległościowe. Na 
dziesięciu śmiałków, którzy stanęli do walki o zło-
te pióro czekał do napisania naprawdę niełatwy 
test. – Nikomu z uczestników nie udało się napisać 
dyktanda bezbłędnie i nawet nauczycielom spra-
wiło ono niemały kłopot – mówi Ewa Dolińska-Ba-
czewska. – Ale bardzo nas cieszy atmosfera, jaką 
stworzyli sami uczestnicy i prowadząca dyktando 
Małgorzata Manelska ze Szczytna. Było naprawdę 
przesympatycznie, a  uczestnicy z  dużym dystan-
sem i  radością podeszli do wyników. Gratuluję 
zwyciężczyni dyktanda Małgorzacie Nosek. Dzię-
kuję również wszystkim sponsorom, którzy ufun-
dowali nagrody i upominki dla uczestników.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Patriotyczne śpiewanie uczniów w GOK
Uczniowie wszystkich szkół z  terenu gminy spotkali się w Gmin-
nym Ośrodku Kultury by rywalizować w  zorganizowanym przez 
ZSP w Dźwierzutach I Konkursie Piosenki Patriotycznej. Pomysło-
dawczynią konkursu i  głównym organizatorem była Małgorzata 
Nosek. Jury, które tworzyły Krystyna Furtak, Barbara Lis oraz Ewa 
Dolińska-Baczewska nie miało łatwego zadania. – Poziom, zwłasz-
cza w średniej kategorii był naprawdę wyrównany i nie było nam 
łatwo ocenić – mówiła na zakończenie przewodnicząca jury, Kry-
styna Furtak. Ze sceny płynęły znane i tradycyjne melodie, jak „Roz-
kwitały pąki białych róż”, czy „Gdzie są chłopcy” oraz współczesne 
utwory, takie jak „Dziewczyno z granatem w ręce”, czy „Ojczyzno 
ma”. Każdy w innej interpretacji i podany słuchaczom w wyjątko-
wy sposób. Ostatecznie, w najmłodszej kategorii zwyciężyła Maja 
Młynarska ze SP w  Kałęczynie. Wśród uczniów klas 4-6 pierwsze 
miejsce przyznano Mai Rębiszewskiej ze SP w Kałęczynie. W naj-
starszej kategorii zwyciężyła Weronika Wyrwas ze SP w Rumach. 

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Czesław Mozil zabrał widzów 
w niezwykła podróż do krainy emigracji

Uroczystą akademię z okazji 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości przygotowała SP z Kałęczyna

Uczestnicy niepodległościowego dyktanda „O złote 
pióro”, którego zdobywczynią została Małgorzata Nosek

Fot. Radosław Dąbrowski

Fot. Radosław Dąbrowski
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III Jarmark Smaku w Dźwierzutach

Trzy pierwsze miejsca ex aequo za dyniowe smaki
Dźwierzucki GOK po raz trzeci postanowił powi-
tać jesień w towarzystwie Kół Gospodyń Wiejskich 
i  przygotowanych przez nie potraw. W  tym roku 
motywem przewodnim zastawionych stołów była 
dynia. Panie z KGW udowodniły, że pomysłów na 
jej podanie mają wiele, a  niektóre potrawy były 
naprawdę zaskakujące. Na stole pojawiły się ser-
nik z dynią, dyniowe bułki i desery na bazie dyni 
i jogurtu. Nie zabrakło oczywiście dyni pieczonej, 
faszerowanej i w postaci zupy.
– Jarmark Smaku, to impreza skierowana głownie 
do Kół Gospodyń z naszej gminy – wyjaśnia Ewa 
Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK. – Panie dosta-
ją od nas hasło przewodnie kolejnej edycji i ich za-
daniem jest przygotować potrawy z  określonych 
składników. Na pierwszym jarmarku królowały 
dary lasu, w zeszłym roku ziemniaki. W tym, padło 
na dynię.
Do kulinarnego konkursu na najsmaczniejszą 
dyniową potrawę stanęły panie z  kół w  Linowie, 
Miętkich i Targowie. Jury nie mogąc zdecydować, 
której z  zaprezentowanych potraw przyznać laur 
zwycięstwa postanowiło ufundować dodatkową 
nagrodę i wszystkim trzem kołom wręczyć równo-
rzędne, pierwsze miejsce. 
Piknik był także okazją do zaprezentowania się na 
scenie nie tylko Dźwierzuckich Iskierek i  zespołu 

Wrzosy, ale także działającego przy KGW Miętkie 
zespołu Miętkowianki oraz pań z Targowa. – Cie-
szę się bardzo, że dopisała nam pogoda i pomimo 
chłodniejszego dnia Jarmark odwiedziło wielu 
gości. Panie z kół przygotowały takie pyszności, że 

już w  połowie imprezy zniknęły one ze stołów – 
mówi wójt Marianna Szydlik. 

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Dźwierzuty. Złote Gody w Urzędzie Gminy

Przeżyli ze sobą pół wieku. Gratulujemy jubilatom
5 października 2018r. świętowano w  Urzędzie Gminy w  Dźwierzu-
tach jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. W uroczysto-
ści wzięło udział 7 par małżeńskich, które wspólnie przeżyły 50 lat. 
Natomiast jedna para nie mogła wziąć udziału w  uroczystości ze 
względu na stan zdrowia Jubilata. Po powitaniu Złotych Jubilatów 
i gości wójt Marianna Szydlik, w imieniu Prezydenta RP, odznaczyła 
Jubilatów medalami za długoletnie pożycie małżeńskie, złożyła naj-
serdeczniejsze gratulacje i życzenia zdrowia, radości z każdego dnia, 
pełni sił na dalsze wspólne lata, przeżycia wielu pięknych, wspólnych 
lat i kolejnych jubileuszy. Przekazała również listy gratulacyjne z ży-
czeniami od Wojewody. Był okolicznościowy tort z napisem „50 lat 
razem”. Oprawę muzyczną zapewnił Janusz Ałaj, instruktor Gminne-
go Ośrodka Kultury w Dźwierzutach. Przy muzycznym akompania-
mencie wspólnie odśpiewano też „Sto lat”. Przy słodkim poczęstun-
ku, w  miłej atmosferze, spotkaniu towarzyszyły wspólne rozmowy 
i wspomnienia. W tym wyjątkowym dniu gościliśmy: Teresę i Witolda 
Ekstowicz, Krystynę i Eugeniusza Pawlak, Annę i Piotra Więcek, Wan-
dę i Stanisława Żamojcin, Barbarę i Zdzisława Samborskich, Renatę 
i Henryka Sokołowskich oraz Halinę i Stanisława Wyszyńskich. 

Barbara Kilijańska

Fot. Arch. UG
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NOWE WŁADZE GMINY DŹWIERZUTY 2018-2023
W piątek, 23 listopada 2018r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach odbyło się uroczyste 
zaprzysiężenie nowowybranych Wójta i Radnych gminy Dźwierzuty. Prezentujemy ich osoby. 
To oni przez najbliższe pięć lat będą decydować o codziennym funkcjonowaniu gminy. Życzymy 
sił i dobrych decyzji, podejmowanych zawsze dla rozwoju naszej małej ojczyzny.

Życzenia nowo zaprzysiężonej Wójt Mariannie Szydlik 
złożyli przedstawiciele gminnej komisji wyborczej

Komisja skrutacyjna czuwała nad prawidłowym 
wyborem na przewodniczącego Rady

oraz nowo wybrany Przewodniczący 
Rady Gminy Arkadiusz Nosek

Od początku obecnej kadencji sesje Rady 
Gminy muszą być transmitowane on-line
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Arkadiusz Aleksander Nosek, 
Okręg wyborczy nr 7
(Dźwierzuty)

Katarzyna Bartkowska,
Okręg wyborczy nr 3
(Popowa Wola, Gisiel, Grodziska)

Sebastian Paweł Orłowski, 
Okręg wyborczy nr 4
(Linowo, Dąbrowa)

Jacek Kandybowicz, 
Okręg wyborczy nr 5
(Dźwierzuty)

Danuta Jolanta Gutysz, 
Okręg wyborczy nr 6
(Dźwierzuty)

Kamil Osojca
Okręg wyborczy nr 1
(Rumy)

Andrzej Lorkowski
Okręg wyborczy nr 12
(Grądy, Jeleniowo)

Wiesław Wyszyński, 
Okręg wyborczy nr 13
(Miętkie)

Paweł Samojluk 
Okręg wyborczy nr 14
(Orzyny)

Paweł Jan Wyszyński, 
Okręg wyborczy nr 15
(Targowo)

Andrzej Kleniewski, 
Okręg wyborczy nr 8
(Dźwierzuty)

Anna Kotula, 
Okręg wyborczy nr 9
(Rańsk)

Regina Bazych, 
Okręg wyborczy nr 10
(Nowe Kiejkuty, Jabłonka)

Dariusz Pióro
Okręg wyborczy nr 11
(Olszewki, Stankowo)

Artur Lorenz 
Okręg wyborczy nr 2
(Łupowo, Sąpłaty)
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Szlachetna Paczka trafiła do najbardziej potrzebujących
O Szlachetnej Paczce słyszał chyba każdy z  nas. 
Niektórzy być może włączali się w  poprzednich 
latach w jej organizację. W tym roku, dzięki zaan-
gażowaniu Beaty Lipskiej, na co dzień instruktorki 
GOK zajmującej się świetlicą osiedlową w Dźwie-
rzutach, Szlachetna Paczka trafi do czternastu 
najbardziej potrzebujących rodzin z naszej gminy. 
O jej organizowaniu rozmawiamy z pierwszą w na-
szej gminie wolontariuszką i inicjatorką akcji – Be-
atą Lipską.

Skąd pomysł na Szlachetną Paczkę w  naszej 
gminie?
Lubię pomagać innym. O zostaniu wolontariuszem  
SP marzyłam od kilku lat, zawsze z ogromnym za-
interesowaniem śledziłam spoty reklamowe SP 
w  telewizji. W  tym roku postanowiłam dłużej nie 
czekać i  zgłosiłam się oficjalnie do systemu. Naj-
pierw było spotkanie z Liderem Rejonu Szczytno, 
po pozytywnej weryfikacji i  wywiadzie zostałam 
przeszkolona w Olsztynie. 

Jak wygląda praca wolontariusza?
Na początku poszukujemy rodzin potrzebujących, 
bardzo pomogła mi w  tym pani Krystyna Furtak, 
kierownik GOPS wraz z pracownikami. Przyjmuje-
my zgłoszenie, po wprowadzeniu przez Lidera da-
nych do systemu umawiamy się na spotkanie z ro-
dziną. To są bardzo emocjonujące chwile, rodzina 
się otwiera przed nami, opowiada nam swoją hi-
storie, mówi o  swojej codzienności, marzeniach, 
o tym jak było kiedyś, a z jakimi trudnościami zma-

ga się obecnie. Po pierwszym spotkaniu podej-
mujemy decyzję o włączeniu rodziny w program. 
Jeżeli decyzja jest pozytywna, to umawiamy się 
ponownie i  wypełniamy arkusz potrzeb rodziny, 
tworzymy opis. Rodzina trafia do bazy SP skąd 
wybiera ją darczyńca. Wolontariusz współpracuje 
z rodziną i darczyńcą przed i po finale akcji.

Skąd pomysł na promowanie Szlachetnej Pacz-
ki wśród mieszkańców Dźwierzut?
Wkraczając w  progi SP od razu wiedziałam, że 
chciałabym w pierwszej kolejności pomagać miesz-
kańcom naszej gminy. W tym roku pomoc otrzyma 
14 rodzin. Są to przede wszystkim osoby starsze 
lub samotne i z niepełnosprawnością. Pomoc trafi 

do konkretnych osób. Pomysł rozpowszechnienia 
wśród mieszkańców był spontaniczny. Dobra rada 
kolegi z  pracy i  Szefowej. Zaczęło się od filmiku 
z  dzieciakami na FB GOK-u oraz informacji wśród 
znajomych, resztę zrobiły ogromne serca.

Jaki był odzew mieszkańców?
W pomoc dla potrzebujących włączyło się wie-
lu mieszkańców Dźwierzut i  nie tylko, władze 
naszej gminy wraz z  radnymi, znajomi, sąsiedzi, 

nauczyciele naszej szkoły, 
wszystkie lokalne sklepy. 
Wspólnie zakupiliśmy AGD, 
zebraliśmy żywność, środki 
czystości, pościel, koce, po-
duszki, ubrania itd. Wspól-
nie z  dziećmi pakowaliśmy 
paczki i oznaczaliśmy je na 
świetlicy. Dziękuję Marcino-
wi Czopek i  Łukaszowi Se-
rafin za pomoc w dostarczeniu paczek dla rodzin. 
Jest to ogromna radość dla mnie i satysfakcja, że 
mieszkam wśród takich ludzi. „W każdym z  nas 
tkwi moc czynienia dobra” – takie motto wybra-
łam dla działań SP w Dźwierzutach, bo jeśli chce-
my, to potrafimy być dla siebie dobrzy.

Czy chciałabyś jeszcze coś powiedzieć nam 
o Szlachetnej Paczce? Jakie masz dalsze plany?
Szlachetna Paczka to mądra pomoc niesiona in-
nym. Chciałabym żeby zagościła u  nas na stałe 
jak WOŚP, który co rok bije rekordy w naszej miej-
scowości. Żebyśmy mogli się zatrzymać w przed-
świątecznym pędzie i dzielili się z innymi tym, co 
mamy. Żebyśmy nie zapominali, że są wśród nas 
ludzie, którzy czasami nie mogą pozwolić sobie na 
zakup podstawowych rzeczy.

Dziękuję za rozmowę
Dziękuję bardzo.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Andrzejki w osiedlowej świetlicy
Dla najmłodszych mieszkańców Dźwierzut odbył się na świetlicy „Andrzej-
kowy Bal Maskowy”. Wśród dzieciaków pojawiło się wiele postaci z  bajek 
i  filmów: Hermiona z  Harrego Pottera, Elzy i  Anny z  Krainy Lodu, króliczki, 
czarownice, wróżki, pszczółki, spider-many, hulk, kosmici, szkielety, klauny 
i  wiele, wiele innych. Taneczne szaleństwa i  zabawy poprowadziła zaprzy-
jaźniona animatorka Emilka, a  w międzyczasie można było zrobić pamiąt-
kowe zdjęcia w foto-budce. Nagłośnieniem i światłami operował niezawod-
ny Janusz Ałaj. – Bardzo się cieszę, że impreza była bardzo udana i sprawiła 
dzieciakom i  rodzicom wiele radości – mówi Beata Lipska, organizatorka 
imprezy. – Z każdym rokiem staram się zapewnić jak najwięcej atrakcji do za-
bawy i udaje się to dzięki wspaniałym sponsorom, którym z całego serducha 
dziękuję: Mariannie i Sebastianowi Szydlik, Ewie Dolińskiej-Baczewskiej, Ar-
kadiuszowi Nosek, Krystynie Furtak, Leszkowi Kalinowskiemu oraz Danucie 
Gutysz. To dzięki Wam nasze imprezy są coraz fajniejsze!
Aby zachować tradycje andrzejkowych wróżb dzieci lały wosk przez klucz 
i wymyślały, co to takiego. Losowały śmieszne wróżby np. „Wyrośnie Ci 6 pa-
lec u ręki” lub „Przeczytałeś, to teraz zatańcz”. Przebijały szpilką serca z imio-
nami, aby poznać imię przyszłego wybranka lub wybranki. Dawniej do an-
drzejkowych wróżb podchodzono bardziej poważnie, lecz dla dzieciaków 
w świetlicy była to przede wszystkim dobra zabawa. 

Andrzejkowe zabawy w GOK
Trudno było narzekać na nudę. Atrakcji nie brakowało. Tegoroczna zabawa 
andrzejkowa już za nami. Nurtujące pytania dotyczące przyszłości zadawali 
sobie uczestnicy wieczoru andrzejkowego zorganizowanego 24 listopada 
w GOK w Dźwierzutach przez instruktor Annę Weichhaus. To spotkanie odby-
wało się przy smakołykach własnej produkcji pań, Piekarni ,,Cymes” z Olszty-
na i Delikatesy Centrum z Dźwierzut. Wieczór magii i czarów ubogacały tańce 
i wróżby: ze skórek, butów, horoskopu, kart, kolorów, jabłek oraz lejąc wosk 
przez dziurkę od klucza. Spośród wielu atrakcji każdy uczestnik mógł poznać 
imię swojego lubego i lubej. Jednak największe emocje wywołały chwile do-
tyczące poznania swojego zawodu i kariery życiowej. Uroku andrzejkowego 
spotkania dodały konkursy, gdzie gwoździem popisów było profesjonalne 
wykonanie „węża” i „kółeczka” przy hitach „Sławomira”. A  wszystko uatrak-
cyjniały wspólne tańce, śpiewy i popisy artystyczne poszczególnych Kół Go-
spodyń Wiejskich z  Miętkich, Targowa, Dźwierzut oraz grupy dzieci z  GOK. 
Uczestnicy poznawali swoją przyszłość w specjalnie na tę okazję przygoto-
wanych kącikach wróżbiarskich. Zabawa była naprawdę wyśmienita !!!! Za-
praszamy za rok!!!

Anna Weichhaus

andrzejki

Fot. Archiwum GOK
Fot. Archiwum Beaty Lipskiej

Beata Lipska
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W dźwierzuckiej szkole stawiają na rozwój 
Od września 2018 r. przedszkole, szkoła podsta-
wowa wraz z  klasami gimnazjalnymi tworzą in-
tegralną całość i  wszystkie zajęcia odbywają się 
w  jednym budynku. Do najważniejszych należy 
zaliczyć uroczyste podsumowanie I edycji projek-
tu „W pogoni za wiedzą” (klasy gimnazjalne i klasy 
ósme). Dzięki realizacji tego projektu uczniowie 
rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach z ro-
botyki, chemii, biologii, fizyki, języka angielskie-
go, informatyki, matematyki, cyberprzemocy czy 
doradztwa zawodowego. Uczniowie uczestniczyli 
w wycieczkach edukacyjnych, np. do Torunia, War-
szawy, Gdyni. Szkoła została doposażona w  po-
moce naukowe, tablice multimedialne, projektory, 
laptopy i wiele innych pomocy uatrakcyjniających 
prowadzenie lekcji. Od lutego 2018 r. trwa II edy-
cja. Od października 2018 r. szkoła przystąpiła do 
realizacji kolejnego projektu ze środków Unii Euro-
pejskiej pt. „Nowoczesne przedszkolaki w Dźwie-
rzutach”. Przedszkolaki uczestniczą w  zajęciach 
pozalekcyjnych: plastycznych, przyrodniczych, 
teatralno-tanecznych, językowych, robotyki z ma-
tematyką. Przedszkole wzbogaciło się w pomoce 
dydaktyczne, tablice multimedialne, projektory, 
laptopy. 4 stycznia 2018 r. w naszą szkołę odwie-
dzili piłkarze Widzewa Łódź. W związku z powyż-
szym 160 uczniów wraz z  nauczycielami i  rodzi-
cami uczestniczyło w  meczu Widzewa Łódź. Do 

spotkania jak również wyjazdu na mecz doszło 
przy bardzo dużym zaangażowaniu ks. Tomasza 
Kowalskiego. Pamiętamy i czcimy tych, którzy wal-
czyli o wolną Polskę. Z tej okazji odbył się uroczy-
sty apel poświęcony Żołnierzom Wyklętym oraz 

apel z  okazji obchodów uchwalenia Konstytucji 
3-go Maja. Uczniowie, nauczyciele, w hołdzie dla 
Niepodległej rodzice przedszkola oraz klas I-III wy-
konali flagę z  biało-czerwonych kwiatów. Z  oka-
zji obchodów 
100 Stulecia 
Niepodległości 
Polski zorgani-
zowano konkurs 
piosenki pa-
triotycznej na 
szczeblu szkol-
nym i gminnym, 
szkolny konkurs 
recytatorski po-
ezji patriotycz-
nej, zaprezen-
towano żywą 
flagę stworzoną 
przez nauczy-
cieli  i  uczniów 
klas I  - III. Bieg 
sztafetowy dla 
Niepodległej. Zwieńczeniem szeregu działań była 
uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległo-
ści i udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” zorga-
nizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Odbyły się obchody Dnia Papieskiego połączone 

z  posadzeniem „Dębu 
pamięci” imienia Mi-
chała Kajki. 26 listopa-
da uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli 
w audycji radiowej Ra-
dia Olsztyn dotyczącej 
Wielkiego Pontyfikatu 
Jana Pawła II. Nowym 
pomysłem był projekt 
„Rodzina Wielopokole-
niowa”, której bohate-
rami byli mieszkańcy 
naszej gminy, uwień-
czeni na fotografiach. 
Wystawa prac znajduje 
się w GOK Dźwierzuty. 
Obchodziliśmy Świę-
to Biblioteki Szkol-
nej. Uczniowie naszej 
szkoły biorą udział 
w  wielu konkursach, 
olimpiadach przed-

miotowych na szczeblu gminnym, powiatowym 
oraz wojewódzkim. Na szczególne wyróżnienie 
zasługują uczniowie, którzy przystąpili do egza-
minu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 
uzyskują wyższe wyniki, zwłaszcza z matematyki. 

Zrealizowano liczne programy, kampanie i  akcje 
profilaktyczne. Szkoła przystąpiła do Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej / dostęp do szerokopasmo-
wego Internetu/, a  zwieńczeniem było uroczyste 

podpisanie umowy na usługę przez Panią Dyrek-
tor Jolantę Lachowicz w  miejscowości Straduny. 
Mocną stroną są osiągnięcia uczniów naszej szko-
ły w  sporcie, wszystkich uczniów, a  szczególnie 
klas gimnazjalnych. Uczniowie tych klas uzyskując 
wysokie miejsca w  sporcie wywalczyli II miejsce 
w  powiecie szczycieńskim na najbardziej uspor-
towioną szkołę w  kategorii gimnazja. Uczniowie 
skorzystali z wycieczek edukacyjnych, krajoznaw-
czych, między innymi do Centrum Nauki Kopernik, 

zwiedzili Stare Miasto w Warszawie oraz zobaczyli 
zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Wyjechali, aby zwiedzić Sejm i Senat RP. Odbyła się 
również wycieczka Szymbark-Sarbsk-Łeba, a także 
do Warszawy śladami bohaterów „Kamieni na Sza-
niec”. Wszystkie wydarzenia umieszczamy na stro-
nie Facebook naszej szkoły, na którą zapraszamy.

Danuta Gutysz

nasze szkoły
Fot. Archiwum ZSPw Dźwierzutach
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Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Ziemi Mazurskiej w Orzynach
Najważniejsza dla nas jest Polska !!!
Hasło to było mottem dla większości działań po-
dejmowanych w całym kończącym się roku w Ze-
spole Szkolno –Przedszkolnym im. Ziemi Mazur-
skiej w Orzynach. A i rok to był niezwykły! Przede 
wszystkim był to czas przeżywania czegoś, co zda-
rza się raz na 100 lat. Dane nam było świętować 
niezwykłe wydarzenie – 100. Rocznicę Odzyska-
nia Niepodległości przez naszą Ojczyznę – Polskę. 

Z tej okazji przez wiele miesięcy podejmowaliśmy 
działania, aby lepiej poznać historię, kulturę Pol-
ski sprzed wieku, ale także nam współczesnej. Tak 
właśnie rozumiemy patriotyzm. 
Już wiosną wzięliśmy udział w  projekcie – „Nie-
podległa Łączy”. Dzieci wykonały 100 biało- 
czerwonych jaj wielkanocnych, które zawisły na 
drzewkach przed budynkiem szkoły. Piękny to był 
widok! Akcję objął patronatem Starosta Szczycień-
ski, pan Jarosław Matłach.  Pan starosta osobiście 
wręczył naszemu Zespołowi okazjonalny medal 
i przekazał upominki. 
Innym razem wspólnie z rodzicami zorganizowa-
liśmy Dzień Rodziny pod hasłem „Rodzina Dom 
Ojczyzna”. Barwy biało-czerwone obecne były 
wszędzie. Konkurs recytatorski pod nazwą „Piękna 
nasza Polska cała” przybliżył nam poezję ojczyste-
go kraju.  Przegląd pieśni patriotycznej połączony 
z obchodami Dnia Edukacji Narodowej to również 
strzał w  dziesiątkę. Gośćmi naszymi byli żołnie-
rze z 8. Batalionu Radiotechnicznego w Lipowcu. 
Oprócz pogadanki z naszymi uczniami, żołnierze 
wzięli udział w lekcji śpiewania pieśni żołnierskich. 
Była to niezwykła okazja do spotkania się kilku 
pokoleń Polaków, od przedszkolaków po emery-
towanych pracowników oświaty. Jeszcze długo po 
zakończeniu imprezy w murach szkoły rozbrzmie-
wały piękne żołnierskie melodie. To wspaniałe 
przeżycie dla nas wszystkich. Z  pieśnią patrio-
tyczną uczniowie nasi spotkali się też w gminnym 
konkursie organizowanym przez GOK w  Dźwie-
rzutach. Nasze uczennice zajęły w nim medalowe 
miejsca. Julia Lewandowicz zajęła III miejsce w ka-
tegorii klas IV-VI, a Emilia Chorążewicz III miejsce 
w  klasach najstarszych. Oprócz w/w działań, tak 
jak cała Polska, spotkaliśmy się 9 listopada na uro-
czystej akademii i na wiele głosów odśpiewaliśmy 

„Mazurka Dąbrowskiego”. Natomiast 11 listopada 
sztandar ZS-P im. Ziemi Mazurskiej w  Orzynach 
obecny był na gminnych obchodach Święta Nie-
podległości. Niezwykle ważną lekcją patriotyzmu 
dla uczniów starszych klas była wycieczka do War-
szawy. To tu zetknęli się z miejscem, które znane 
im było tylko z telewizji. Tym miejscem był Sejm. 
Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem spacerując 
po jego korytarzach, sali obrad czy spotykając po-

słów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. To właśnie 
dzięki posłance z  naszego województwa – pani 
Urszuli Pasławskiej, znaleźliśmy się w tym miejscu, 
jakże ważnym dla każdego Polaka. Pani poseł była 
sponsorem wyprawy do stolicy dla 50 uczniów. 
Dziękujemy! Oprócz Sejmu odwiedziliśmy rów-
nież Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. 
To była ciekawa lekcja historii. 
Aby uczcić pamięć tych, którzy walczyli bronią, ale 
także i słowem o wolność naszej Ojczyzny organi-
zowane były konkursy i prezentacje „Józef Piłsud-
ski w oczach dziecka” i „Wielcy Polacy”. Jan Paweł II 
to wyjątkowa postać w naszych sercach, dlatego 
też po raz drugi uczniowie naszego Zespołu wzięli 
udział w  gminnym konkursie recytatorskim „Jan 
Paweł II – pamiętamy” pod patronatem pani Ma-
rianny Szydlik – Wójt Gminy Dźwierzuty. W  kon-
kursie tym specjalną nagrodę dyrektora GOK-u 
otrzymała Zuzanna Kochanowska, a drugie miej-
sce zajęła Natalia Dąbrowska. Obie uczennice re-
prezentowały klasę VII.
Oczywiście nie sposób wymienić wszystkich 
działań tematycznie związanych z  Niepodległą, 
bo było ich bardzo dużo. Nie można jednak nie 
pochwalić się konkursem na własną przypinkę 
pod nazwą „ZS-P w  Orzynach dla Niepodległej”. 
Uczniowie własnoręcznie wykonywali przypinki, 
a najciekawszym pomysłem wykazała się Klaudia 
Darmofał z  klasy IV. Według jej projektu Zespół 
zamówił 200 sztuk zapinek. Ten niezwykły symbol 
przypięli 9 listopada wszyscy wychowankowie 
przedszkola, szkoły i  pracownicy. To naprawdę 
piękna pamiątka.
Jak widać, tematyka patriotyczna zdominowała 
nasze szkolne życie w tym roku , ale i  rok to wy-
jątkowy dla wszystkich Polaków, tych dorosłych , 
ale także dla tych najmłodszych. Niech żyje nasza 
Ojczyzna!!!
W ciągu całego roku nasi podopieczni zmagali 
się też z  innymi wyzwaniami. Oprócz codziennej 
nauki udzielali się sportowo. Już w styczniu gości-
liśmy u  nas zawodników drużyny Widzewa Łódź. 
Trening z piłkarzami to była niezwykła gratka. Do-
pełnieniem tego wydarzenia był wyjazd naszych 
fanów piłki nożnej do Łodzi na mecz Widzewa. 
Wycieczka ta udała się dzięki współpracy z parafią 
Jana Chrzciciela w Targowie i jej proboszczem ks. 
Tomaszem Kowalskim. Zmagania sportowe mię-
dzy uczniami a nauczycielami z naszego Zespołu 

Wycieczka do Warszawy 
i odwiedziny w Sejmie RP

Okolicznościowa przypinka 
z okazji 100-lecia niepodległości

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

nasze szkoły
Fot. ArchiwumZSP w Orzynach
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zakończyły też Tydzień Zdrowia, podczas którego 
propagowane było zdrowe odżywianie i sposoby 
na właściwe spędzanie czasu wolnego od nauki. 
O bezpieczeństwie na drodze i w Sieci rozmawiali 
z wychowankami policjanci z Komendy Powiato-
wej w Szczytnie. Dziękujemy za ciekawe, jak zwy-
kle, spotkania. 
W naszej szkole mamy wielu uzdolnionych spor-
towców. Wzięli oni udział w  kilkudziesięciu im-
prezach o  zasięgu gminnym, powiatowym i  wo-
jewódzkim. Zdobywali na nich bardzo często 
miejsca na podium. Były to biegi, piłka siatkowa, 
tenis stołowy. Nie sposób wymienić wszystkich 
zawodników, bo jest ich bardzo dużo. Przykładem 
wyjątkowego zaangażowania uczniów jest zajęcie 
I miejsca w powiecie w Plebiscycie na Najbardziej 
Usportowioną Szkołę Powiatu Szczycieńskiego do 
150 uczniów za rok szkolny 2017/2018.
W mijającym 2018 roku ćwiczyliśmy nie tylko mię-
śnie, ale też i umysły. Tak było podczas akcji – „Jak 
nie czytam, jak czytam”, kształcącej podstawowe 
umiejętności. Podobnym działaniem był miesiąc 
czytania pt. „Głośne czytanie dzieciom”. Bawimy 
się też w teatr przez małe „t”. Uczennice klas star-
szych przygotowały inscenizację teatralną dla 
klas młodszych i  przedszkolaków. Jako rekwizy-

ty posłużyły im maskotki słodziaków. Po drodze 
było też pasowanie na przedszkolaka i  uczniów 
klasy pierwszej. Emocje były wielkie dla samych 
dzieci, jak i ich rodziców. W podsumowaniu pracy 
ZS-P w  Orzynach nie może zabraknąć niezwykle 
cennego dla naszej społeczności projektu pod 
nazwą „Nowoczesne Przedszkolaki w  Orzynach”. 
Dzięki  temu przedsięwzięciu nasze dzieci z przed-
szkola mogą brać udział w zajęciach: muzycznych, 
plastycznych, językowych, teatralnych, przyrod-
niczych oraz zajęciach z  robotyki z  elementa-
mi  informatyki. Biorą też udział w  wycieczkach 
do ciekawych edukacyjnie miejsc. W  projekcie 
uczestniczą również i  rodzice najmłodszych. 
Przedszkole wzbogaciło się o niezliczoną ilość no-
wego sprzętu i  zabawek. Ważną częścią naszego 
życia jest pomoc potrzebującym. Jak co roku bie-
rzemy udział w Górze Grosza, Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy, Ogólnopolskiej Zbiórce 
Żywności. Zbieramy plastikowe korki. Pomagamy 
też czworonożnym przyjaciołom, gromadząc dla 
nich karmę, koce i zabawki.
Jak widać, w ZS-P w Orzynach nie można się nu-
dzić!!! Podziękowania za ten bogaty w  przeżycia 
rok należą się wszystkim naszym wychowankom 
i  ich rodzicom oraz tym, którzy są naszymi przy-
jaciółmi. 
Z życzeniami i  zaproszeniem do ZS-P w  Orzy-
nach dla wszystkich-dyrektor, uczniowie i  na-
uczyciele.

Lucjana Marszałek-Piórkowska

W Szkole Podstawowej w Rumach działo się jak zwykle wiele
1. 4 września nastąpiło uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego, które połączyliśmy z pasowaniem 
pierwszaków na pełnoprawnych uczniów naszej 
szkoły.
2. Jak co roku  przyłączyliśmy się do ogólnopol-
skiej akcji „Sprzątanie Świata”. 15 września wszy-
scy ochoczo sprzątaliśmy Rumy i  okolice. Chętni 
uczniowie wykonali też prace plastyczne na kon-
kurs pt.: „Nie ma śmieci - są surowce” organizowa-
ny przez Fundację Nasza Ziemia.
3. Dnia 29 września obchodziliśmy Dzień Chło-
paka. Z  tej okazji zorganizowany został w  naszej 
szkole 2. rajd pieszy dla uczniów klas IV-VII. 
4. W środę, 4 października, dzieci z klas 0-III rado-
śnie spędziły czas w sali zabaw „Koala” w Szczytnie.
5. 11 października odwiedził nas Warmińsko – 
Mazurski Kurator Oświaty pan Krzysztof Marek 
Nowacki, który był zachwycony naszą placówką 
i mówił, że to właśnie takie małe wiejskie szkoły są 
nadzieją na rozwój dzieci i młodzieży.
6. 12 października obchodziliśmy Dni Papieskie.
7. Święto Edukacji Narodowej świętowaliśmy 
13 października. Zorganizowaliśmy galę, prawie 
oskarową, dla naszych wspaniałych Nauczycieli!
7. W  ramach Europejskiego Dnia Zdrowego Je-
dzenia i Gotowania 8 listopada uczniowie klas 1-3 
wzięli udział w  akcji „Śniadanie daje moc!”. Było 
smacznie, zdrowo i kolorowo.
8. 10 listopada uroczyście obchodziliśmy Święto 
Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
9. Dbając o  bezpieczeństwo własne i  innych ak-
tywnie uczestniczyliśmy w  warsztatach profilak-
tycznych na temat agresji i cyberprzemocy.
10. 27 listopada odwiedziliśmy naszych rówie-
śników w  Szkole Podstawowej w  Orzynach, by 
wspólnie spędzić andrzejki. Graliśmy w siatkówkę 
i tańczyliśmy, czyli bardzo dobrze się bawiliśmy!
11. Po raz drugi wzięliśmy udział w Wigilii Gmin-
nej w  Dźwierzutach, zorganizowanej 16 grudnia 
przez panią wójt i pracowników GOK. Następnie, 
pozostając w  bożonarodzeniowym klimacie, 21 
grudnia przedstawiliśmy w naszej szkole Jasełka.
12. W  grudniu dotarły do nas tablice multime-
dialne pozyskane w  ramach rządowego progra-
mu „Aktywna Tablica”. Są wspaniałe, korzystamy 
z nich niemal codziennie.
13. Styczeń to miesiąc, w  którym 
gościmy nasze babcie i dziadków, 
by życzyć im 100 lat w  zdrowiu 
i szczęściu.
14. Walentynki obchodziliśmy tra-
dycyjnie 14 lutego.

15. 8 marca wysłuchaliśmy prelekcji  pań z KRUS 
na temat bezpieczeństwa na wsi i wzięliśmy udział 
w konkursie plastycznym, w którym I miejsce zajął 
nasz kolega z klasy IV – Mateusz Ch.
16. Podczas Święta Konstytucji 3 Maja wzięliśmy 
udział w  konkursie historycznym. Bezkonkuren-
cyjny był uczeń klasy V- Paweł M.
17. 30 kwietnia pojechaliśmy do parku linowego 
w Olsztynie, by sprawdzić swoją sprawność fizycz-
ną i dobrze się bawić.
18. Czerwiec jest u nas zawsze miesiącem spotkań, 
turystyki i rekreacji, więc zorganizowaliśmy festyn 
rodzinny i pojechaliśmy na wycieczkę do Pięknej 
Góry koło Giżycka.
19. Rok szkolny 2017/2018 zakończyliśmy szczęśli-
wie 22 czerwca.

Agata Biruk

Zajęcia z projektu  „Nowoczesne 
Przedszkolaki w Orzynach”

NASZE SUKCESY SPORTOWE:
I MIEJSCE - Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskie-

go w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziew-
cząt Szkół Podstawowych. 

V MIEJSCE - Mistrzostwa Powiatu Szczycień-
skiego w  Drużynowym Tenisie Stołowym 
Chłopców Szkół Podstawowych. 

II MIEJSCE - Mistrzostwa Powiatu Szczycień-
skiego w  Mini Piłce Siatkowej „3” Osobowej 
Dziewcząt Szkół Podstawowych.

II MIEJSCE - Mistrzostwa Rejonu V w Mini Piłce 
Siatkowej „3” Osobowej Dziewcząt Szkół Pod-
stawowych.

IV MIEJSCE - Półfinał Mistrzostw Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego w Drużynowym 
Tenisie Stołowym Dziewcząt Szkół Podstawo-
wych.

IV MIEJSCE - Półfinał Mistrzostw Województwa 
Warmińsko - Mazurskiego w Mini Piłce Siatkowej 
„3” Osobowej Dziewcząt Szkół Podstawowych. 

I, II, III MIEJSCE - Turniej Tenisa Stołowego 
Dziewcząt i Chłopców.

III MIEJSCE Mistrzostwa Powiatu Szczycieńskie-
go w Indywidualnej LA.

III MIEJSCE - Gminny Wielobój Rekreacyjno – 
Sportowy Szkół Podstawowych.

nasze szkoły Fot. Archiwum SzkołyPodstawowej w Rumach
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Szkoła Podstawowa w Linowie- nasze działania i osiągnięcia w roku 2018
Zostały przeprowadzone liczne pogadanki na te-
mat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz 
bezpieczeństwa w  Internecie. Uczniowie brali 
udział w  warsztatach profilaktycznych dotyczą-
cych zachowań medialnych i  komunikacji inter-
personalnej w zespole klasowym.

Zorganizowaliśmy festyn „Warzywno-owocowy 
zawrót głowy” w formie warsztatów dla rodziców 
i  uczniów i  festyn z  okazji Dni rodziny dla całej 
społeczności szkolnej oraz społeczności lokalnej. 
Jak każdego roku zorganizowaliśmy uroczystość 
z  okazji Dnia Babci i  Dziadka, która cieszy się 
ogromną popularnością wśród seniorów. Były 
ciekawe występy przygotowane przez wszystkich 
naszych uczniów oraz słodki poczęstunek. Brali-
śmy aktywny udział w akcjach: Sprzątanie świata, 
Góra grosza, WOŚP, Dzień Ziemi. Ponadto Szkolne 
Koło Wolontariatu zbierało karmę dla bezdom-
nych psów z terenu gminy, przyłączając się do ak-
cji organizowanej przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Dźwierzutach.
Nasi uczniowie brali udział w  projekcie Staro-
stwa Powiatowego w  Szczytnie „Niepodległa 
Łączy”- 100 biało-czerwonych chorągiewek na 
100-lecie, wspólnie z nauczycielami wykonali 100 
chorągiewek i  rozdali je mieszkańcom Linowa. 
Także uczestniczyliśmy w  Patriotycznym kon-
kursie plastycznym „Moja Biało-Czerwona” pod 
honorowym Patronatem Wójt Gminy Dźwierzu-
ty, w  którym nasza uczennica zajęła III miejsce. 

Ponadto w  konkursie recytatorskim Jan Paweł II 
- PAMIĘTAMY, nasza uczennica Dominika Prościń-
ska zajęła I miejsce. Uczniowie naszej szkoły brali 
udział w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej w GOK 
Dżwierzuty, gdzie zajęli II i  III miejsce w kategorii 
klas 1-3. Zorganizowaliśmy uroczysty apel z oka-

zji rocznicy 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości, który zakończył 
się degustacją okolicznościowego, bia-
ło-czerwonego tortu przez 
całą społeczność szkolną 
i gości.
 W Powiatowym Konkursie 
„ Bezpieczeństwo Wokół 
Nas” zajęliśmy I  miejsce 
w eliminacjach gminnych
Nasi uczniowie wzięli 
udział w Gminnym Turnie-
ju „Bezpieczeństwo w  ru-
chu drogowym” i  zajęli III 
miejsce. Uczestniczyli też 
w  konkursie plastycznym 
zorganizowanym przez 
KRUS „Bezpiecznie na wsi 
mamy- upadkom zapo-

biegamy”, a  uczennica klasy III zajęła 
I  miejsce w  swojej kategorii.  Na go-
dzinach wychowawczych uczniowie 
rozmawiali na temat symboli naro-
dowych, ich znaczenia dla Polaków 
i sposobu ich szanowania. Odbyły się 
uroczystości z okazji:  Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych,  Konstytucji 3 Maja, 
Święta Odzyskania Niepodległości.
Zorganizowane zostały wycieczki do 
kina Helios w  Olsztynie, do Torunia 
i Grębocina, gdzie nasi uczniowie brali 
udział w warsztatach drukarskich oraz 
robienia pierników. Odbył się wyjazd 
do Sali Zabaw Bajland-Play City do 
Szczytna.
Nasi uczniowie otrzymali paczki na 
Boże Narodzenie ufundowane przez 
Panią Sołtys Linowa. 
Nasza szkoła od wielu lat ściśle współ-
pracuje z  Kołem Łowieckim „Ryś” 
Dźwierzuty, dzięki któremu otrzymali-
śmy bardzo ciekawe książki na nagro-
dy dla najlepszych uczniów oraz do-
finansowanie do jednej z  wycieczek. 
Wspólnie z Panem Romanem Gałecz-
ko i  przedstawicielami koła braliśmy 
udział w  wypuszczaniu kuropatw 
w  okolicach Linowa. W  okresie wiel-
kanocnym nasi uczniowie tworzyli 
piękne palmy wielkanocne i  pisanki 
na konkurs gminny, w  których zajęli 
czołowe miejsca. 
Nasi uczniowie brali udział w Turnie-
ju Tenisa Stołowego o  Puchar Wójta 
Gminy Dźwierzuty. W  eliminacjach 
gminnych Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej uczeń klasy VI zajął II miejsce 
i brał udział w eliminacjach powiato-
wych.
W Gminnym Wieloboju Sportowym 
Szkół Podstawowych Gminy Dźwie-
rzuty zajęliśmy II miejsce.
W mistrzostwach Powiatu Szczycień-
skiego w  Drużynowym Tenisie Stoło-
wym Chłopców I  miejsce zajęli: Filip 
Dudziec i Mikołaj Frączek.

Jedna uczennica została wyróżniona nagrodą Pani 
Wójt Gminy Dźwierzuty za najlepsze wyniki w na-
uce.

Naszym ostatnim osiągnięciem jest zakup dwóch 
interaktywnych tablic dla uczniów z  programu 
„Aktywna tablica”.

Bogdan Zajączkowski

nasze szkoły
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Co działo się w Szkole Podstawowej w Kałęczynie?
Nasza szkoła jest wyjątkowa, wszyscy się tu zna-
my i  dbamy o  siebie jak w  rodzinie. Uczniowie 
z ogromną aktywnością angażują się w życie szko-
ły, a nauczyciele z pasją ich nauczają i wychowują. 
W roku 2018, tak jak i w latach ubiegłych, działo 
się u  nas dużo. Na pierwszy miejscu stawiamy 
naukę. Uczniowie wiedzą, że pilność, wytrwałość, 
systematyczność zawsze popłaca, dlatego wielu 
z  nich na zakończenie roku szkolnego uzyskało 
świadectwo z  tzw. czerwonym paskiem i  zostało  
nagrodzonych. Natomiast Lena Zawitowska, pry-
mus szkoły, za trud włożony w  naukę otrzymała 
nagrodę ufundowaną przez STOWARZYSZENIE 
KONIK NA BIEGUNACH, a  także nagrodę Wójta 
Gminy Dźwierzuty.
Wzbogacamy bazę szkoły. W  tym roku szkolnym 
wspierają nas programy rządowe: „Aktywna ta-
blica” oraz doposażenie szkół  w ramach Rezerwy 
Oświatowej 2018 -  dofinansowanie wyposażenia 
w   pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 
podstawy programowej z  przedmiotów przyrod-
niczych  W  ramach pierwszego  wzbogaciliśmy 
się o tablice multimedialne, a w ramach drugiego 
o pomoce do chemii, fizyki, biologii, geografii na 
kwotę 48 tysięcy  złotych. Zadbaliśmy o  „Lekki 
tornister” i do każdej klasy zakupiliśmy szafki dla 
uczniów. Pracownię komputerową wyposażono 
w nowe komputery.
W szkole rozwijamy talenty, realizujemy projekty 
edukacyjne, organizujemy konkursy.W  mijają-
cym roku zorganizowaliśmy różne konkursy pla-
styczne, muzyczne, ortograficzne, czytelnicze, 

recytatorski, jak Mistrz Tabliczki Mnożenia, Mistrz 
Czytania, Mistrz Ortografii, Konkurs Piosenki Pa-
triotycznej, Konkurs Wierszy Patriotycznych ,Spo-
tkania z  Poezją, Konkurs Poezji Papieskiej, a  w 
grudniu jeszcze odbędą się konkurs związane 
z Bożym Narodzeniem: recytatorski i  muzyczny. 
Nasi uczniowie uzyskali wysokie miejsca w  kon-
kursach zewnętrznych:
I miejsce -  w  Gminnym Konkursie Piosenki ” Ko-
chamy Śpiewać Polskie Piosenki”;
III miejsce - w  Gminnym Konkursie „Bezpieczeń-
stwo wokół nas”;
I i III miejsce  w kategorii  I –III oraz I, II, III miejsce 
w kategorii IV – VI,
a także
I  miejsce w  kategorii – VII klasa i  gimnazjum - w   
Konkursie Recytatorskim „Spotkania z  Poezją 
2018”;
I miejsce na etapie rejonowym, a   na etapie wo-
jewódzkim wyróżnienie w  VIII Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy 
– upadkom zapobiegamy;
III miejsce uczniów kl. III w Konkursie  Palma Wiel-
kanocna;
I  miejsce w  Gminnym Konkursie Piosenki Patrio-
tycznej w kategorii I-III
oraz  I miejsce i wyróżnienie  w kategorii IV- VI, II 
miejsce w kategorii VII –VII;
 II miejsce w  Rejonowym Konkursie Piosenki Pa-
triotycznej w kategorii I –III;
wyróżnienie - w  I Wojewódzkim Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej „Z Pieśnią przez Wieki”.
Na uwagę zasługują też warsztaty edukacyjne 
przeprowadzone dla uczniów i  rodziców pod ha-
słem „Dzień Nowych Technologii w Edukacji”.

Dbamy o  działalność artystyczną. Przygotowuje-
my uroczystości szkolne, organizujemy imprezy 
dla społeczności lokalnej, takie jak, Dzień Babci 
i  Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Święto Pieczonego 
Ziemniaka, czy Gwiazdki Czas, pieczenie pierni-
ków i wykonywanie ozdób świątecznych.
Bierzemy udział w akcjach charytatywnych, działa-
my w wolontariacie – zorganizowaliśmy Dzień Se-
niora, braliśmy udział w akcji „Góra Grosza”, WOŚP, 
zbieraliśmy pieniądze dla  niepełnosprawnych 

dzieci, zorganizowaliśmy też akcję „Daj pluszaka 
dla dzieciaka”.
Stawiamy na upowszechnianie czytelnictwa, roz-
wijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci 
i  młodzieży. Biblioteka szkolna wzbogaciła się 
o  nowe książki, w  czerwcu włączyliśmy się do 
Ogólnopolskiej Akcji Noc Bibliotek.
Prężnie działają u nas koła zainteresowań: teatral-
ne, artystyczne,  szachowe, czytelnicze oraz koła 
przedmiotowe. Na zajęciach koła teatralnego 
przygotowaliśmy akademie, które wystawiliśmy 
w  GOK w  Dźwierzutach z  okazji Święta 3 Maja 
i Narodowego Święta Niepodległości.  Uczciliśmy 
Święto 11 listopada także hucznie w  szkole i  w 
okolicy. Wybraliśmy się do mieszkańców Kałęczy-
na i  Zalesia z  hasłem ”Biało-czerwona w  każdym 
oknie”, wręczając flagi wykonane przez uczniów, 
podkreślając nasz współczesny patriotyzm. 
Realizujemy liczne programy, kampanie i  akcje 
profilaktyczne mające na celu zadania związa-
ne z  zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom 
w szkole i promocję zdrowego stylu życia. Zorga-
nizowaliśmy warsztaty edukacyjne „Profilaktyka 
zagrożenia dopalaczami”, „Alkohol – nie warto”, 
„Fonoholizm oraz zagrożenie płynące z  cyber 
przestrzeni”.
Organizujemy wyjazdy do kina, na basen, na 
przedstawienia teatralne, wyjazd do Akademii 
Nauki w Olsztynie oraz zorganizowaliśmy ciekawą 
wycieczkę do Kielc.

Hanna Deptuła

Włączyliśmy się w organizacje gminnych obchodów 
100. rocznicy odzyskania niepodległości

Wycieczka do Kielc była znakomitą 
okazją do zwiedzenia ciekawych miejsc

Święto Ziemniaka co jesień przynosi całej 
społeczności szkolnej mnóstwo radości

nasze szkoły
Fot. Archiwum SzkołyPodstawowej w Kałęczynie
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Drodzy Mieszkańcy Gminy Dźwierzuty 
Życzymy Wam zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka
towarzyszy Wam przez całe Wasze życie,
a szczere i najpiękniejsze bożonarodzeniowe
życzenia spełniają się w każdym momencie. 
Arkadiusz Aleksander Nosek   Marianna Bogusława Szydlik
Przewodniczący Rady Gminy Dźwierzuty  Wójt Gminy Dźwierzuty

Startujemy
o godz. 12.00 w GOK

Koncerty
licytacje
kiermasze

do zobaczenia
13 stycznia

Sie ma!!!

pod hasłem

„Odnowi oblicze ziemi”

Zapraszamy
6 stycznia

2019 r.

Inauguracja o godz. 10.45 mszą świętą, 
po której Orszak zatrzyma się 

w pałacu Heroda i karczmie 
(Park Centralny w Dźwierzutach). 

Następnie uda się do Stajenki 
(plac strażacki), 
by pokłonić się 

Dzieciątku Jezus.

Doroty Osińskiej

Bilety w cenie 30zł
do nabycia w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach
Rezerwacja biletów pod numerem telefonu 668575542

koncert
walentynkowy

16 lutego 2019 r.
godz. 19.00


