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Delegacja Gminy Godów odwiedziła Dźwierzuty
W dniach 23-26 sierpnia delegacja gminy Godów 
na czele z  sekretarz Brygidą Dobisz odwiedziła 
gminę Dźwierzuty. Okazją do spotkania odbywa-
jące się w tym czasie Dożynki Powiatowe, których 
byliśmy organizatorem.

Spotkanie było pokłosiem podpisanego w  lipcu 
tego roku Listu intencyjnego o nawiązaniu współ-
pracy partnerskiej z Godowem.
W sobotę, 24 sierpnia delegacja miała okazję 
zwiedzić naszą piękną gminę, w  tym Ośrodek 
Wypoczynkowy Kulka, teren rekreacyjny w Dźwie-

rzutach, najnowszą inwestycję w Orzynach (Stacja 
Uzdatniania Wody), budynek Szkoły Podstawowej 
i Środowiskowego Domu Samopomocy w Dźwie-
rzutach, salę widowiskową Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dźwierzutach oraz Muzeum Regionalne 
w Sąpłatach.
Na zakończenie wycieczki sołtys Sąpłat Anna Bro-
narczyk poczęstowała naszych gości pierogami 
i ciastem.
Wieczorem delegacja uczestniczyła zaś w  ostat-
nim koncercie tegorocznej edycji Koncertów 
Muzyki Organowej i  Kameralnej Pasym - Dźwie-
rzuty, który miał miejsce w Kościele ewangelickim 
w Pasymiu.
W niedzielę 25 sierpnia uczestniczyli w Dożynkach 
Powiatowych 2019, gdzie byli członkami komisji 
oceniającej wieńce i stoiska dożynkowe poszcze-
gólnych gmin.
Serdecznie dziękujemy naszym Przyjaciołom ze 
Śląska za przyjęcie zaproszenia i do zobaczenia.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Szanowni Państwo,

za nami pracowity czas letni. Zmierzyliśmy się z organizacją dużej imprezy – Dożynek Powiatowych. Na-
wiązaliśmy współpracę ze śląską gminą Godów. Ruszyły remonty dróg. Wybudowaliśmy Otwartą Strefę 
Aktywności w Miętkich. Wakacje były więc wykorzystane w naszej gminie nie tylko na odpoczynek. Mam 
nadzieję, że podejmowane przez nas działania służą poprawie jakości życia nas wszystkich. Z  radością 
i dumą zachęcam Państwa do lektury.
Chcę także bardzo serdecznie zaprosić Państwa do wspólnego świętowania 101. rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości. Spotykamy się w  Gminnym Ośrodku Kultury w  Dźwierzutach, 11 listopada 
w samo południe. Znajdźmy czas, by w tym wyjątkowym dniu wspólnie okazać szacunek naszej Ojczyźnie.

Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty
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K O M U N I K A T
Z M I A N A  C E N  W O D Y

Ostatni kwartał roku niesie ze sobą zmianę cen wody i odprowadzonych ścieków. 
Od 3 października, zgodnie z decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Białymstoku, na terenie gminy Dźwierzuty obowiązują nowe stawki za 
wodę i ścieki. Zapłacimy za m3 wody - 2,59zł brutto. Za m3 ścieków - 5,51zł brutto.
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Gmina Dźwierzuty. Nagrody dla najzdolniejszych wręczone

21 uczniów nagrodzonych
Sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury stała się 
w czwartek 29 sierpnia miejscem ważnej i radosnej uroczystości 
wręczenia nagród Wójta Gminy Dźwierzuty dla uzdolnionych 
uczniów zamieszkujących teren naszej gminy.
Powołana w  tym celu komisja rozdysponowała 
pieniądze przeznaczone na ten cel w  budżecie 
gminy Dźwierzuty na rok 2019 zgodnie z kryteria-
mi określonymi w Regulaminie.
Nagrody otrzymało łącznie 21 uczniów, czyli wszy-
scy, którzy zostali zgłoszeni we wnioskach przez 

Dyrektorów Placówek Oświatowych, do których 
uczęszcza najzdolniejsza młodzież.
Sponsorzy: Karolina Orzoł i  Marianna Bogusława 
Szydlik przeznaczyły własne środki finansowe na 
nagrodę specjalną. Otrzymała ją uczennica, która 
uzyskała nie tylko bardzo wysoką średnią ocen na 
koniec roku szkolnego (III klasa Gimnazjum), ale 
także została laureatką konkursu wojewódzkiego 
z  biologii, otrzymała 100% punktów z  egzaminu 
końcowego z  języka angielskiego na poziomie 
podstawowym, 100% punktów z  egzaminu koń-
cowego z  przyrody i  95% punktów z  egzaminu 
końcowego z  języka angielskiego na poziomie 
rozszerzonym.

Wszystkim nagrodzonym uczniom serdecznie gra-
tulujemy i  życzymy sukcesów w  nadchodzącym 
roku szkolnym. Rodzicom życzymy pomyślności 
w życiu osobistym i zawodowym.
Wierzymy, że wydarzenie zapisze się w  pamięci 
jako wyraz docenienia uczniów i  wkładu wycho-
wawczego rodziców oraz przyczyni się do wspól-
nego przyszłego sukcesu.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Dąbrowa. Droga dofinansowana ze środków unijnych

616. tysięcy na inwestycję drogową
Pierwszy ogłoszony przez Urząd Gminy w Dźwie-
rzutach przetarg nieograniczony na realizację 
inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 
195024N od km 1+309 do km 2+209, obręb 0001 
Dąbrowa, gmina Dźwierzuty” wyłonił wykonawcę. 
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsię-
biorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Miń-
ska Mazowieckiego.
16 września podpisano umowę na realizację in-
westycji pomiędzy Gminą Dźwierzuty reprezento-
waną przez Mariannę Bogusławę Szydlik i PBDiM 
reprezentowanym przez Dyrektora Oddziału War-
mińsko-Mazurskiego Jacka Pasika. Umowa opie-
wa na kwotę około 616 000 zł brutto.
Przypominamy, że Gmina Dźwierzuty pozyskała 
na realizację tej przebudowy środki finansowe 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich w  ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Inwestycja ma się zakończyć do 25 października 
2019 roku.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska

Tegoroczni laureaci nagród Wójta Gminy Dźwierzuty

Podpisanie umowy na inwestycję w Dąbrowie

Nazwiska ułożono zgodnie z  ważnością osią-
gnięć naukowych (średnia ocen + wyniki 
z egzaminów + laureat konkursów na różnych 
szczeblach) od najwyższych:
 
Wiktoria Nosek – Gimnazjum w Szczytnie
Lena Zawitowska – SP w Kałęczynie
Piotr Miszkiewicz – SP nr 6 w Szczytnie
Marcel Staszewski – Gimnazjum w Dźwierzutach
Julia Kamińska – SP w Orzynach
Szymon Mazur - Gimnazjum w Dźwierzutach
Joanna Wasiluk - SP w Orzynach
Julia Lewandowicz - SP w Orzynach
Zuzanna Kleniewska – SP w Dźwierzutach
Wiktor Kuszmider - SP w Dźwierzutach
Michał Wyszyński - Gimnazjum w Dźwierzutach
Gabriela Szymańska - SP w Dźwierzutach
Dominika Prościńska - SP w Linowie
Julia Kasperska - SP w Kałęczynie
Dominika Przybysławska - SP w Dźwierzutach
Piotr Kobyliński - SP w Dźwierzutach
Wiktor Pianka - SP w Dźwierzutach
Wiktoria Biruk - SP w Dźwierzutach
Julia Gronowska - Gimnazjum w Dźwierzutach
Miłosz Waszewski - SP w Dźwierzutach
Zuzanna Samsel -  SP w Dźwierzutach

Uchwałą Nr XXXVIII/330/2018 z dnia 27 kwiet-
nia 2018 roku Rada Gminy Dźwierzuty zatwier-
dziła Lokalny Program Wspierania edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gmi-
ny Dźwierzuty.

Fot. Archiwum Urzędu Gminy
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OSA w Miętkich 
ruszyła
Firma NOVUM ze Szczytna zakończyła montaż 
urządzeń i  małej architektury przewidzianych 
w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Otwar-
tej Strefy Aktywności w Miętkich”. Plac budowy zo-
stał oficjalnie odebrany i oddany do użytkowania. 
Oprócz ławek, koszy na śmieci i stojaka na rowery 
zamontowano stół do gry w  szachy/chińczyka, 
stół do gry w tenisa stołowego, a także urządzenia 
fitness: Orbitrek, Wioślarz, Twister, Motyl, Biegacz, 
Trenażer. Inwestycja została zrealizowana z  dofi-
nansowaniem pozyskanym z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

BT

Czy wiecie, że…
… od 2015 roku Urząd Gminy w  Dźwierzutach 
prowadzi prace porządkowe na grobach i cmen-
tarzach wojennych położonych na terenie gminy 
w ramach obowiązku powierzonego jej przez Wo-
jewodę Warmińsko-Mazurskiego?
Na mocy zawartego Porozumienia Wojewoda 
Warmińsko-Mazurski rokrocznie przekazuje gmi-
nie Dźwierzuty pieniądze na wykonanie niezbęd-
nych prac pielęgnacyjnych, remontowo – konser-
wacyjnych i porządkowych.
Poza tym prowadzimy także ewidencję grobów 
i  cmentarzy. Wiemy, kto w  nich spoczywa i  jaka 
jest data śmierci danej osoby. W  ten sposób za-
chowana jest pamięć o osobach poległych w trak-
cie I  wojny światowej. Mogiły znajdują się w  Ru-
mach, Linowie, Popowej Woli oraz Dźwierzutach.

BT

Szczytno. X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

Rumy i Linowo  
na powiatowym podium
29 września na stadionie miejskim w Szczytnie od-
były się X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarni-

cze Ochotniczych Straży Pożarnych. Do rywalizacji 
zgosiło się dziewięć drużyn męskich i  dwie żeń-

skie. Ochotnicy walczyli w  dwóch 
konkurencjach: sztafeta pożarnicza 
7x50m z przeszkodami oraz ćwicze-
nie bojowe. 

Rywalizacja kobiecych drużyn w  X 
Powiatowych Zawodach Sportowo-
-Pożarniczych Ochotniczych Straży 
Pożarnych zakończyła się następu-
jąco:
1 miejsce OSP Rumy
2 miejsce OSP Olszyny

Klasyfikacja generalna drużyn mę-
skich w  X Powiatowych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych Ochotni-
czych Straży Pożarnych przedstawia 
się następująco: 
1 miejsce OSP Jedwabno
2 miejsce OSP Nowy Dwór
3 miejsce OSP Linowo
4 miejsce OSP Dąbrowy
5 miejsce OSP Faryny 
6 miejsce OSP Piasutno
7 miejsce OSP Olszyny
8 miejsce OSP Płozy
9 miejsce OSP Lesiny Wielkie
Drużyny otrzymały puchary, dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Gmina Dźwierzuty. Nowy konkurs rozstrzygnięty

Miętkie najpiękniejszą wsią w 2019
Po raz pierwszy Urząd Gminy Dźwierzuty zorgani-
zował konkurs „Aktywne sołectwo – piękna wieś”. 
W  czasie Dożynek Powiatowych laur zwycięstwa 
oraz czek na 1000 złotych trafił do Miętkich. O tym, 
jak zostać najpiękniejszą miejscowością w gminie 
rozmawiamy z sołtysem Wiesławem Wyszyńskim.

Jak to jest być sołtysem w najpiękniejszej miej-
scowości?
Wszystkie miejscowości w naszej gminie są pięk-
ne. Miętkie w  tym roku uznano za powiedzmy 
– najbardziej zadbane. Oczywiście takie uznanie 
bardzo cieszy mnie jako sołtysa, bo świadczy, że 
robimy tu wspólnie coś dobrego. Mieszkańcy rów-
nież są bardzo zadowoleni. Bo wspólnie pracowa-
liśmy na ten tytuł. Od koszenia trawy, przez sadze-
nie rabatek kwiatowych, po małą architekturę.

Co, w  Pańskim odczuciu, wpłynęło na taką 
decyzje jury?
Zastanawiałem się nad tym. Bo nagroda dla 
naszego sołectwa naprawdę mnie bardzo 
zaskoczyła. Kiedy jeżdżę po naszej gminie, to 
jest naprawdę sporo zadbanych miejscowości, 
które moim zdaniem na taki tytuł zasługują. 
Może w przypadku Miętkich zdecydowało to, 
że choćby w tych częściach wspólnych mamy 
zawsze skoszona trawę. Że w wielu miejscach 
rosną piękne kwiaty. Że obejścia są zadbane 
i  sprzątnięte. Myślę, że złożyło się naprawdę 
wiele czynników na przyznanie nam tego ty-
tułu.

Na co przeznaczycie wygraną kwotę?
Na pewno nie na przejedzenie (śmiech). Pie-
niążki trafiły do naszej wiejskiej kasy. Jeszcze nie 
planowaliśmy, co za nie kupić do miejscowości, 
ale myślę, że coś co jeszcze podniesie estetykę 
miejscowości. Może jakieś kwietniki, które staną 
przy wjeździe do wioski? Zobaczymy. Ale nagro-
da ma też taki inny, bardzo pozytywny oddźwięk. 
Wielu mieszkańców już zastanawia się, co zrobić, 
aby w przyszłym roku znów sięgnąć po ten tytuł. 
I zapowiadają, że w Mietkich w 2020 roku będzie 
jeszcze bardziej kolorowo i pięknie.

Rozmawiał Radek Dąbrowski

Fot. Archiwum Gminy Dźwierzuty

Fot. Archiwum UG Dźwierzuty

Fot. Arch. GOK

Nagrodę w imieniu mieszkańców 
odebrał sołtys Wiesław Wyszyński
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Region. Wojewódzki konkurs z gminnym akcentem

Czyste, piękne i estetyczne  
Nowe Kiejkuty
Sołectwo Nowe Kiejkuty otrzymało wyróżnienie w XXIV edycji 
konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2019”.
W organizowanym po raz XXIV wojewódzkim 
konkursie „Czysta i  piękna zagroda – estetyczna 
wieś 2019” pierwsze miejsce zajęło sołectwo Że-
goty gm. Kiwity, drugie miejsce Nibork Drugi gm. 
Nidzica, a trzecie miejsce Stryjewo gm. Biskupiec. 
Wśród wyróżnionych znalazło się także sołectwo 
Nowe Kiejkuty z Gminy Dźwierzuty. Gratulujemy!

Organizatorzy zapewniają, że w  konkursie nie 
zawsze wygrywają najpiękniejsze wsie, tylko te, 
w których widać było, że włożono najwięcej pra-
cy w ich upiększenie. Liczył się przede wszystkim 
postęp.

Wójtowie gmin, na których terenie położone są 
nagrodzone sołectwa powtarzali, że jest to sukces 
sołtysów, a  również i  wszystkich mieszkańców, 
ponieważ to głównie oni wspólną i często ciężką 
pracą doprowadzili do tego, że ich wsie wyglądają 
teraz tak pięknie.
Celem konkursu jest poprawa stanu ekologiczne-
go i  estetycznego wsi z  terenu gmin należących 
do Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. W kon-
kursie mogły wziąć udział wsie z  terenu Gmin – 
Członków Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. 
Konkurs ten rozgrywany był w kategorii wsi, z wy-
łączeniem wsi, na terenie których mieści się siedzi-
ba urzędu gminy.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Gmina Dźwierzuty. Środki z FDS zasilą remonty dróg

Ponad 614. tysięcy  
na przebudowę drogi w Miętkich
18 września Wojewoda Warmińsko-Mazurski Ar-
tur Chojecki uroczyście podpisał umowy z samo-
rządowcami z  terenu powiatu szczycieńskiego, 
którzy otrzymali dofinansowanie do inwestycji 
drogowych w  ramach Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. Do dofinansowania zakwalifikowała się 
gmina Dźwierzuty, Świętajno, Wielbark, Szczytno, 
miasto Szczytno oraz powiat szczycieński.
Naszą gminę reprezentowały Wójt 
Marianna Bogusława Szydlik oraz 
Skarbnik Agata Urbańska. Tego 
dnia odebrały z  rąk Wojewody 
czek na dofinansowanie w kwocie 
614 779, 90 zł.
- Te środki pozwolą nam zrealizo-
wać inwestycję pn. „Przebudowa 
drogi wewnętrznej od km 0+000 
do km 0+680, obr. 8 m. Miętkie, 
gmina Dźwierzuty” - mówi wójt 
Szydlik. - W  ogłoszonym pierw-
szym przetargu nieograniczonym 
na realizację tej inwestycji został 
już wyłoniony wykonawca, które-
go zadaniem jeszcze w  tym roku 
będzie wybudowanie drogi wraz 
z jej odwodnieniem.

18 października nastąpiło podpisanie umowy 
z przedstawicielem zwycięskiej firmy - Lech Piotr 
Antosiak Remonty Placów, Dróg i Ulic w spadku ze 
Szczytna.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Minister w gminie
24 września Gminę Dźwierzuty odwiedzili Wice-
prezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego Jarosław Gowin oraz kandydat na 
Posła RP Michał Wypij. - Wizyta ministra była do-
skonałą okazją do rozmów o gminie – mówi wójt 
Marianna Szydlik. -  Opowiedzieliśmy o tym z cze-
go jesteśmy dumni i co nas martwi., a także co do-
tychczas udało nam się zrealizować i  oczywiście 
jakie są nasze samorządowe marzenia.

BT

Bruk na 
Sienkiewicza
3 września zakończyła się realizacja inwestycji po-
legającej na budowie drogi wewnętrznej w miej-
scowości Dźwierzuty. Tym razem wykonano drogę 
dojazdową do ul. Sienkiewicza. Na odcinku około 
60 m  ułożono kostkę brukową, obrzeża i  kra-
wężniki, a  także zamontowano niezbędne znaki 
drogowe. Roboty budowlane wykonała firma 
HUGO-BRUK Zbigniew Walas ze Świętajna. Koszty 
wykonania zadania pokryte zostały w całości z bu-
dżetu Gminy Dźwierzuty.

BT

Nowa Radna
15 września br. odbyły 
się wybory uzupełnia-
jące do Rady Gminy 
Dźwierzuty w  okręgu 
wyborczym obejmują-
cym sołectwa Łupowo 
i  Sąpłaty. Nową Radną 
została wybrana Anna 
Lorenz. Pani Ani gratu-
lujemy zwycięstwa i ży-
czymy satysfakcji płyną-
cej z pracy samorządzie.

60m kostki na ul. Sienkiewicza ułożone

Wójt Marianna Szydlik podpisuje umowę 
na przebudowę drogi w Miętkich

Delegacja sołectwa Nowe Kiejkuty 
wraz z wójt Marianną Szydlik podczas 
rozstrzygnięcia konkursu „Czysta i piękna 
zagroda – estetyczna wieś 2019”

Fot. Archiwum UG Dźwierzuty

Fot. Archiwum UG Dźwierzuty
Fot. Archiwum UG Dźwierzuty

Fot. Gmina Dźwierzuty

Wyróżnienia otrzymały następujące sołectwa: 
Bartoszki, Mały Łęck, Dziarny, Zaścianki, Skan-
dawa, Kucbork, Nowe Kiejkuty, Kraszewo, Lub-
nowy Wielkie, Tejstymy.
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Rumy. Ósma edycja Narodowego Czytania

Wspólne czytanie  
polskich nowel w SP Rumy
W piątek, 6 września w Szkole Podstawowej w Ru-
mach odbyło się Narodowe Czytanie. Do ósmej 
już edycji tego wydarzenia Para Prezydencka, 
która objęła nad nim Patronat Honorowy, wybrała 
osiem nowel: Dobra pani – Eliza Orzeszkowa; Dym 
– Maria Konopnicka
Katarynka – Bolesław Prus; Mój ojciec wstępuje 
do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsy-
drą) – Bruno Schulz; Orka – Władysław Stanisław 
Reymont; Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan 
Żeromski; Sachem – Henryk Sienkiewicz; Sawa (z 
cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.

Fragmenty lektur czytali:
- uczniowie: Martyna Ciemerych i  Wiktoria Go-
łębiewski z  klasy 5, Adriana Burchacka i  Mateusz 
Wyrwas - klasa 6, Weronika Traczuk i Oliwia Więcek 
- klasa 7, Aleksandra Dulewska i Zuzanna Smoliń-
ska - klasa 8, Paweł Mallek - klasa 7;
- nauczyciele: Hanna Fabiańska - Dyrektor SP, Jo-
anna Drężek, Agata Biruk, Barbara Kaźmierczak, 
Lucyna Borzymowska, Alina Orzoł, Małgorzata 
Wiewiora,  Nina Wasielewska,  Mariusz Mokarski.
- zaproszeni goście: Marianna Szydlik - Wójt Gminy 
Dźwierzuty, Barbara Trusewicz - Sekretarz Gminy 
Dźwierzuty, Wioleta Ejtminowicz - Inspektor ds. 

oświaty, ksiądz Paweł Ostrowski, Danuta Kuchciń-
ska z  Gminnej Biblioteki Publicznej w  Dźwierzu-
tach, Anna Bronarczyk – Sołtys sołectwa Sąpłaty 
oraz Kamila Świderska.

Narodowe Czytanie to społeczna kampania pro-
mująca czytelnictwo. Organizowana jest przez 
Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana 
wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewi-
cza. W 2013 roku czytaliśmy dzieła Aleksandra Fre-
dry, następnie Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz 
Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda 
i  Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe 
Czytanie od lektury Quo vadis Henryka Sienkie-
wicza w  warszawskim Ogrodzie Saskim. W  2017 
roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele 
Stanisława Wyspiańskiego. W  minionym roku – 
w  związku z  jubileuszem 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości – Para Prezydencka 
zaprosiła do lektury Przedwiośnia Stefana Że-
romskiego oraz Antologii Niepodległości (zbioru 
utworów, zaliczanych do kanonu polskiej literatu-
ry patriotycznej).

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Dźwierzuty. Narodowe czytanie w bibliotece

Kameralnie wśród nowel
VIII edycja Narodowego Czytania w  Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Dźwierzutach miała charak-
ter kameralny. Przy stole zasiadły panie z Dysku-
syjnego Klubu Książki, aby wspólnie przeczytać 
i posłuchać jedną z ośmiu nowel wybranych przez 
parę prezydencką. Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej Bożena Nadolska odczytała list Pre-
zydenta RP oraz zprezentowała krótki rys histo-
ryczny tej narodowej akcji. Nowela jako gatunek 
literacki opisuje fragmnety życia, które często sta-
nowią jego najważniejszą  treść. Z  po-
zoru nieistotne wydarzenia, wątki czy 
spostrzeżenia nadają kierunek działań 
i wzajemnych relacji w wymiarze egzy-
stencjalnym jednostki i  społeczeństw. 
Wybór dźwierzuckiej lektury padł na 
„Katarynkę” Bolesława Prusa, najbar-
dziej pokrzepiającą nowelę, spośród 
wybranych na tegoroczną  edycję czy-
tania, której przesłanie jest aktualne do 
dzisiaj. Każda z  czytających pań przed-
stawiła w  swój indywidualny sposób 
interpretację teksu. Wspólne czytanie 
i słuchanie na nowo „ożywia” utwór lite-
racki prezentując kunszt pisarski autora. 
Wybór tej jednej książki był poprzedzo-
ny przeczytaniem przez członkinie koła 

wszystkich ośmiu nowel, nad ich przesłaniem 
dyskutowano już od kilku miesięcy. Było to jak-
by przypomnienie bogactwa lieteratury polskiej 
z ponad 100-letniej historii Polski, z całej jej złożo-
ności epok i stylów literackich, których wspólnym 
mianownikiem jest człowiek uwikłany w swój los. 
Pojedyńcze historie ludzkie nabierają uniwersal-
nego znaczenia, które nadaje im mistrzowski opis, 
widziany oczyma najwybitniejszych pisarzy pol-
skich przełomu XIX  i XX wieku.

SENIORIADA
29 sierpnia odbyła się SENIORIADA 2019, czyli IV 
Powiatowy Dzień Seniora - Przegląd Twórczości 
60+  zorganizowany przez Fundację Kreolia Kraina 
Kreatywności w Jerutkach przy współudziale Sta-
rostwa Powiatowego w Szczytnie pod patronatem 
prasowym Tygodnika Szczytno.
W spotkaniu integracyjnym osób starszych 
uczestniczyli seniorzy ze wszystkich gmin powia-
tu, również seniorzy z  Dźwierzut, stowarzyszeni 
w  Kole Emerytów i  Rencistów. Na scenie zapre-
zentował się zespół WRZOSY oraz zespół JAŚWER-
KA, działające przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w  Dźwierzutach, które porwały publiczność do 
tańca. Na pamiątkę wszystkie występujące zespo-
ły otrzymały okolicznościowe statuetki z  okazji 
powstania Powiatu.

Fot. Arch. KEiR

Fot. Archiwum SP Rumy

Film o zesłańcach
Stalinowskie NKWD zesłało naszych rodaków w 
niegościnne stepy Kazachstanu. Tam, pozosta-
wiając wszystko w Polsce, musieli zaczynać nowe 
życie. Do dziś w Kazachstanie żyją setki ich potom-
ków. O ich losach opowiada film „Złączyć się z na-
rodem” w reż. Jerzego Szkamruka. 
W ramach Akcji LEKCJA  DLA RODAKA zapraszamy 
na pokaz filmu do Gminnego Ośrodka Kultury w 
Dźwierzutach. Wstęp bezpłatny. Projekcja od-
będzie się 12 listopada, o godz. 19. Na projekcji 
będzie obecny reżyser. Po filmie przewidziana 
dyskusja.
Zapraszamy serdecznie!



nasza GMINA  DZWIERZUTYNR   14,  2019str. 7

Z życia seniorów. Wycieczka na pożegnanie lata

Z wizytą w kopernikańskiej 
pracowni i nad morzem
Schyłek lata to dobry czas na wycieczki seniorów. Z  dala od 
wakacyjnego zgiełku można w  pełni doświadczać wielu 
wrażeń podczas wrześniowych podróży. Na taką wyprawę po 
raz drugi mijającego lata wybrali się seniorzy z Koła Emerytów 
i Rencistów z Dźwierzut.
Rok temu intensywnie zwiedzali Gdańsk z  jego 
niezwykłą i  skomplikowaną historią, natomiast 
w tym roku zapragnęli poznać historię życia Miko-
łaja Kopernika i pospacerować po morskiej plaży. 
A  wszystko to można było przeżyć we Frombor-
ku i  Krynicy Morskiej. Po krętych i  porośniętych 
alejami lip warmińskich drogach dotarliśmy do 
Fromborka, zwanego Klejnotem Warmii, a  także 
Grodem Kopernika, w  którym ten wielki polski 
astronom spędził ponad 30 lat swojego życia. Jako 
jedyne miasto na świecie może pochwalić się, że 
jego najsławniejszy obywatel „poruszył Ziemię, 
wstrzymał Słońce i  niebiosa”. Tutaj napisał swoje 
dzieło „O obrotach sfer niebieskich” prawie pięć 
wieków temu. Tutaj też we fromborskiej katedrze 
Mikołaj Kopernik został pochowany. Postać Koper-
nika i jego dzieło wyróżnia Frombork w skali świa-
towej. Cel dzisiejszej wizyty to Wzgórze Katedral-
ne, gdzie obejrzeliśmy dawny pałac biskupi, czyli 
Muzeum Kopernika oraz Bazylikę Archikatedralną 
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (w 
herbie miasta Madonna).
Pod fachowym przewodnictwem pani Ani zapo-
znaliśmy się historią życia wielkiego astronoma, 
z  instrumentami astronomicznymi od czasów 
Kopernika, wystawami stałymi, m.in. „Mikołaj Ko-
pernik - życie i  dzieło” oraz ekspozycjami czaso-
wymi: kartografią i ikonografią miast oraz historią 
tej ziemi. Wśród eksponatów największe wrażenie 
zrobiły pozostałości z dawnych pałaców i kościo-
łów, które ocalały z wojennej pożogi. Wśród tych 
przedmiotów czuliśmy kruchość ludzkiego życia 
i  jego tajemnicę, gdy nigdy nie wiadomo, co po 
nas pozostanie: dzieła, które zmieniają świat, czy 
porcelanowy talerz, a  może anioł znad chrzciel-
nicy. Naszym odkryciem okazała się pamiątkowa 
tablica  z  Kościoła ewangelicko-augsburskiego 
w Dźwierzutach poświęcona poległym mieszkań-

com parafii Pasym (Pasenheim) z Mensguth, Sam-
platten i  Rumy A. W  kolekcji jest również tablica 
z  kościoła w  Pasymiu. Bazylika wzniesiona w  la-
tach 1329 - 1388 z  inicjatywy biskupów warmiń-
skich ma wiele cennych zabytków gotyckich oraz 
słynne barokowe organy. Tu też spoczywa Mikołaj 
Kopernik, gdzie był kanonikiem i  gdzie po 460 
doczesne szczątki astronoma zostały odnalezione 
i  został on pochowany ponownie 22 maja 2010 
roku. Ostatnim punktem wizyty w tym historycz-
nym miasteczku była panorama miasta widziana 
z  dzwonnicy, najwyższej gotycko - barokowej 
budowli Wzgórza Katedralnego. Wewnątrz naszą 
uwagę przyciągnęło  wahadło Foucaulta, służą-
ce do naocznego stwierdzenia obrotowej natury 
Ziemi. Z ponad  70 m n.p.m. z tarasu widokowego 
podziwialiśmy panoramę Fromborka i Zalewu Wi-
ślanego. Tu też usłyszeliśmy akcenty historyczne, 
szczególnie dotyczące II wojny światowej. Obszar 
zalewu jest niejako cmentarzyskiem mieszkań-
ców i ich dobytku uciekających przed żołnierzami 
radzieckimi. Z  Fromborka udaliśmy się w  krótką 
podróż do Tolkmicka, gdzie czekał na nas tramwaj 
wodny, aby przewieźć nas na drugą stronę Zale-
wu. Po wczorajszym sztormie, naszą łajbą troszkę 
kołysało, co było niecodziennym doświadczeniem. 
W Krynicy Morskiej Bałtyk przywitał nas błękitem 
nieba i  szumem fal, nie mogliśmy powstrzymać 
się od spaceru po wodzie i piasku. Na zakończenie 
wizyty w uroczej knajpce wysłuchaliśmy, wyśpie-
waliśmy i wytańczyliśmy „morskie opowieści” przy 
gitarze duetu PORT.
Wycieczka seniorów z  Dźwierzut była jak najbar-
dziej udana, wszystko w niej zagrało harmonijnym 
rytmem: pogody, wiedzy, relaksu i rozrywki.

Danuta Kuchcińska – współorganizator wycieczki 

DKK w Szczytnie
Z inicjatywy Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Dźwierzutach członknie Dyskusyjnego Klu-
bu Książki odwiedzili Szczytno z jego historyczny-
mi atrakcjami, które można odnaleźć w Muzeum 
Mazurskim oraz Chacie Mazurskiej. Każda podróż 
nawet ta najbliższa może być przygodą, taką też  
była wycieczka mieszkańców gminy. Wielokultu-
rowość i  dzieje naszego regionu jak najbardziej 
wpisuje się w  Międzynarodowy Dzień Turystyki, 
który przypada 27 września. Historię tej ziemi 
zgromadzono w Muzeum Mazurskim, po którym 
oprowadził gości z Dźwierzut jego dyrektor Klau-
diusz Woźniak, odpowiadając na liczne pytania 
zebranych.
Zwiedzających urzekło bogactwo kultury mate-
rialnej dawnych mieszkańców oraz jej pozosta-
łości w  postaci eksponatów, jak artystyczne ka-
fle, zdobiące dawniej piece mazurskich domów, 
tkaniny, sprzęty gospodarcze i  domowe wypo-
sażenie, jak również eksponaty przyrodnicze. 
Z  ciekawością rownież obejrzano wystawę zdjęć 
z wystawy „Szczytno i okolice przed i po wybuchu 
II wojny światowej” ze zbiorów Witolda Olbrysia 
i  Mieczysława Rawskiego, która właśnie rozpo-
częła swoją premierę. Po całościowym spojrzeniu 
na dziedzictwo kulturowe regionu nadeszła pora 
na obejrzenie jego fragmentu w  postaci Chaty 
Mazurskiej, która w specyficzny sposób pokazuje 
dawny obraz życia mieszkańców Szczytna. Tutaj 
najlepszym jego przewodnikiem okazała się pre-
zes Towarzystwa Przyjaciół Szczytna Anna Bogusz, 
gospodarz chaty, która nie tylko opowiedziała 
historię miejsca, ale też zaprezentowała bajkę 
o  Gustawie . Mazurska Chata jest klimatycznym 
miejscem, które tworzą pasjonaci działający od 
ponad pół wieku na rzecz kultywowania dorobku 
materialnego dawnych mieszkańców.
Wycieczka członkiń DKK w Dźwierzutach nie jest 
pierwszą “wyprawą” po historycznych miejscach  
powiatu, dwa lata wcześniej odwiedzili kościół 
ewangelicki w  Pasymiu i  w Dźwierzutach. Takie 
wyprawy pokazują, że “księgę życia” można czytać 
na żywo, co daje możliowść innego spojrzenia na 
historie zawarte w słowie pisanym oraz inspiracje 
na kolejne odkrywanie naszego regionu.

Dk

Fot. Arch. GBP

Fot. Arch. Organizatora wycieczki
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DOŻYNKI POWIATOWE DŹWIERZUTY 2019
Tegoroczna edycja dożynek powiatu szczycień-
skiego odbyła się w  Dźwierzutach. Uroczystość 
zgromadziła prawdziwe tłumy. Najpiękniejsze 
stoisko przygotowała gmina Świętajno. Najpięk-
niejszy wieniec gmina Dźwierzuty. Podobnie było 
w sportowych zmaganiach gmin. Jako gospodarz 

nie okazaliśmy się zbyt gościnni i nasi sportowcy 
stanęli na najwyższym stopniu podium. Na sce-
nie pojawili się m.in. aktorzy Teatru Buffo, Ivan 
Komarenko i  FoX. Nagrodziliśmy również zasłu-
żonych rolników z poszczególnych gmin powiatu. 
A  wszystko rozpoczęła msza ekumeniczna, pod 

przewodnictwem ks. kanonika Józefa Grażula 
i  proboszcza dźwierzuckiej parafii ks. Jarosława 
Wiszowatego, na której kazanie wygłosił pastor 
Witold Twardzik.

Przekazanie chleba dożynkowego Msza ekumeniczna na rozpoczęcie dożynek

Gospodarze dożynek częstują chlebem

Najpiękniejsze stoisko przygotowało ŚwiętajnoOSP Dźwierzuty z prezentami od KRUS

Zwycięska drużyna sportowa z Dźwierzut

Stoisko gminne przygotowały KGW

KGW Targowo z nagrodą
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Aktorzy teatru Buffo

Węgojska Strużka Węgojska Strużka

Studio wokalne Sukces

Fox

Koncert Ivana zgromadził prawdziwe tłumy

Taki Band

Gwiazda wieczoru Ivan Komarenko

Gwiazda wieczoru Ivan Komarenko

Szafa Gra Kapela Jędrka
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Dźwierzuty. Czwartym Jarmarkiem Smaku pożegnaliśmy lato

Jesień w gminie ma słodki smak
Piękna pogoda, pyszne potrawy przygotowane 
przez koła gospodyń wiejskich i  dużo ludowej 
muzyki. Tak, w niedzielę 22 września, Dźwierzuty 
pożegnały lato i  powitały jesień. Po raz czwarty, 
w  ostatni weekend lata, mieszkańcy gminy mieli 
możliwość spotkać się na Jarmarku Smaku. W cza-
sie jarmarku koła gospodyń stanęły również do 
konkursu na najsmaczniejszą potrawę. Tym razem 
tematem konkursu była „słodka jesień”. - Potrawy, 
których na tego typu imprezach możemy skosz-
tować, są unikalne – mówi Michał Denesiuk, prze-
wodniczący konkursowego jury. – Nie znajdziemy 
ich w kartach żadnej restauracji, a często nawet na 
kartach książek kucharskich. I  dlatego tak ważne 
jest, że koła spotykają się ze sobą, prezentują swo-

je potrawy, dzielą się wiedzą. To ogromna wartość, 
bo dzięki temu, często bardzo stare przepisy, wciąż 
są żywe. W tegorocznej edycji jarmarku w kulinar-
ne szranki stanęły trzy koła gospodyń działające 
na terenie gminy: Linowo, Targowo i  Miętkie. I  w 
takiej kolejności znalazły się na podium. Najwy-
żej konkursowe jury oceniło ich starania. Linowo 
przygotowało naleśniki w  sosie jajeczno-śmieta-
nowym. Targowo pierogi w  kształcie kwiatu róży 
z  twarogiem. Miętkie zaś powidła z  goframi. Na 
stoiskach kół można było spróbować również po-
traw bardziej treściwych. Pojawiły się więc i piero-
gi z  mięsem, i  kartoflak. Nagrodami w  konkursie 
były komplety noży, naczynia żeliwne, pakiety 
mąki oraz musztard i octów. Do zwyciężczyń tra-

fiły dodatkowo praliny wyprodukowane przez 
Arka Dziczka i Baba Dźwierzucka. Na scenie dzia-
ło się równie wiele. Tego dnia królowały piosenki 
ludowe i  biesiadne. W  dobry nastrój wprowadził 
biesiadników kurpiowski zespół Łuzicianie. Po 
nich wystąpiły Jaś Werka, Miętkowianki i Wrzosy. 
- Bardzo serdecznie dziękuje wszystkim, którzy 
zaangażowali się w  przygotowanie tej imprezy, 
zwłaszcza niezawodnym kołom gospodyń – mówi 
dyrektor GOK Ewa Dolińska-Baczewska.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska.

W kulinarnych zmaganiach 
zwyciężyło KGW Linowo
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Zakończenie wakacji w Gminnym Ośrodku Kultury
Na zakończenie wakacji dzieci 
uczęszczające na zajęcia do 
instruktor Anny Weichhaus 
spotkały się na imprezie. Nie 
zabrakło pysznego jedzenia, 
cukrowej waty, przejażdżek 
k o n nyc h  i   w a r s z t a t ó w 
z artystą malarzem Andrzejem 
Cisowskim.

Książki pisane historią
Stałym elementem pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Dźwierzutach są spotkania autorskie. 
Bezpośredni kontakt z autorem ulubionych książek jest zawsze wyjątkowym przeżyciem. Tak 
było i tym razem, gdy w deszczowe popołudnie 17 września w progi biblioteki zawitała Joanna 
Jax, pisarka pochodząca z Olsztyna.
Jej dorobek pisarski wystawiony na bibliotecznej 
wystawce prezentował się niezbyt imponująco, ze 
względu …. na dużą poczytność jej książek wśród 
czytelników. Już po pierwszym kontakcie z pisarką 
uczestnicy zrozumieli dlaczego tak chętnie czytają 
jej powieści. Prawdziwe historie ludzi, które prze-
platają się z autentycznością losów i wytworem wy-
obraźni autora, pasją pisarską, niezmącona rutyną 
i wypaleniem, po prostu “radość tworzenia”. Historia 
przedstawiona z perspektywy jedostki jest niezwy-
kle sugestywna i do “zapamiętania”, stwarza emocjo-
nalną więź z dziejami i  jej postaciami. Dziedzictwo 
von Becków i jego kontynuacja Piętno von Becków, 
książka która zawiera elementy romansu, opowieści 
społeczno-obyczajowej oraz historyczno-wojennej 
jako pierwsza otwiera drzwi do twórczości autor-

ki, w  której “pisarstwo” narastało od wielu lat, nie 
jako oczywistość, bardziej marzenie, zrealizowane 
po wielu latach. W  kolejnej powieściach cyklu li-
terackiego – Zemsta i  przebaczenie autorka daje 
głęboki opis jej zainteresowania historią życia po-
szczególnych osób związanych z  “wielką” historią. 
Jej opowieści są jak filmowy przekaz pełen obrazu, 
słowa i  odczuć bohaterów sztuki, którą jest życie, 
gdziekolwiek by się nie wydarzyło. Podczas “dźwie-
rzuckiego” spotkania jego uczestnicy odczuwali em-
patię pisarki do swoich bohaterów i czasu, którego 
musieli doświadczyć. Szczególnym doznaniem była 
saga rodzinna w cyklu Zanim nadejdzie jutro, w któ-
rym też zawarły się “dźwierzuckie” inspiracje, czyli 
Joanna Wilk- Yaridiz, prezes Fundacji dla Rodaka, 
pochodząca z Dźwierzut wielka orędowniczka Pola-

ków wywiezionych do Kazachstanu. Joanna Jax jest 
wolontariuszką tego stowarzyszenia a  jej saga jest 
hołdem dla zesłańców, których potomków poznała 
osobiście. Pisarkę inspiruje “samo życie” wplecione 
w  bieg historii, którą poznaje z  przekazów źródło-
wych, spotkań z bohaterami wydarzeń, czy swoich 
własnych natchnień. Podczas dźwierzuckiego spo-
tkania zorganizowanego w  ramach Dyskusyjnegi 
Klubu Książki, czytelniczki poznały Joannę Jax jako 
osobę spełną pasji życia i twórczości literackiej, któ-
rą traktuje z szacunkiem dla swoich bohaterów i ich 
odbiorców, czerpiąc niekłamaną satysfakcję z wza-
jemnych relacji.

Danuta Kuchcińska
Fot. Archiwum GBP
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Olsztyn. „E-kompetencje bez barier” 

Gmina wyróżniona 
w komputerowym szkoleniu
Projekt „E-kompetencje bez barier” był realizo-
wany w  65 gminach województwa warmińsko-
-mazurskiego, mazowieckiego i  lubuskiego przez 
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawo-
dowego w Olsztynie. Zamiarem projektu jest do-
prowadzenie do faktycznego „ucyfrowienia” życia 
mieszkańców gmin objętych działaniami poprzez 
umożliwienie im nabycia i udoskonalenia e-kom-
petencji w  ramach darmowych szkoleń, pogada-
nek i warsztatów.
Mocno w realizację projektu zaangażowała się tak-
że Gmina Dźwierzuty, która w trakcie konferencji 
podsumowującej w  Olsztynie znalazła się w  gro-
nie 20 wyróżnionych gmin. 15 października sto-
sowne podziękowanie z  rąk przedstawicieli W-M 

ZDZ w Olsztynie odebrała wójt Marianna Szydlik.
W Dźwierzutach działały dwa e-Kluby, tj. w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej i  w dzisiejszym Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym. Zainteresowanie pro-
jektem było bardzo duże. Ze szkoleń skorzystało 
więcej osób, niż zostało początkowo zadeklaro-
wanych. Uczestnicy dowiedzieli się m. in. jak ko-
rzystać z tabletów, komputera lub smartfona, jak 
komunikować się przez internet, jak załatwić spra-
wy urzędowe przez internet, jak korzystać z usług 
bankowych online, jak wyszukać najtańszy lek czy 
po prostu porównać ceny produktów możliwych 
do zakupienia przez witryny internetowe lub po-
szczególne aplikacje, a  także jak rozwijać swoje 
pasje z wykorzystaniem zasobów internetu.

Barbara Trusewicz
Sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Zbliża się zima i nasi „bracia mniejsi” potrzebują naszej pomocy. 
Po raz drugi Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach organi-
zuje akcje pn. Nakarm zwierzaka bezdomniaka! W  akcje włą-
czają się szkoły, sklepy, instytucje i osoby prywatne. Ogromny 
wkład w  przygotowanie mają dzieciaki-wolontariusze, którzy 
codziennie zajmują się dźwierzuckimi bezdomniakami razem 
z Dorotą Chorążewicz.
Idea akcji jest prosta. W niedzielę, 24 listopada, spotykamy się 
o godz. 14 w GOK. Będą występy szkół i zespołów. Pomiędzy 
nimi – licytacje atrakcyjnych przedmiotów. Walutą licytacyjną 
jest – KILOGRAM KARMY. 
W zeszłym roku, dzięki ogromnemu sercu mieszkańców gminy 
i zaangażowaniu organizatorów zebrano prawie 2500 kilogra-
mów karmy. Trafiła do bezdomniaków z przytuliska gminnego 
oraz do osób dokarmiających psy i koty dziko żyjące na terenie 
gminy.
Czekamy na fanty na licytację.

Organizatorzy szkolenia wyróżnili 20 gmin

Podziękowania za zaangażowanie 
w realizację projektu

fot. Arch. UG w Dźwierzutach
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Dźwierzuty. Gminny konkurs recytatorski poświęcony papieżowi

Dzieci poznają twórczość 
poświęconą polskiemu papieżowi
Jan Paweł II – pamiętamy. Pod takim hasłem od trzech 
lat Gminny Ośrodek Kultury w  Dźwierzutach organizuje 
w  rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża konkurs 
recytatorski skierowany do uczniów szkół z  terenu gminy. 
- To dla nas ogromna radość, że konkurs z roku na rok cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem i  przybliża dzieciom 
postać polskiego papieża – mówi Ewa Dolińska-Baczewska.
W tym roku, w  środę, 16 października, w  recyta-
torskie szranki stanęło osiemnaścioro uczestni-
ków. Ich zmagania ocenił aktor Teatru Rozmaitości 
– Edward Sosna. W okresie letnim aktor przebywa 

w  swoim letnisku na terenie gminy Jedwabno 
i  bardzo chętnie włącza się w  lokalne działania 
kulturalne. - Pan Edward od razu, bez najmniej-
szych problemów zgodził się wziąć udział w prze-

glądzie – mówi dyrektor GOK. - Na 
srebrnym ekranie mogliśmy oglądać 
go m. in. w Stawce większej niż życie, 
Hubalu, czy Do krwi ostatniej. W swo-
im dorobku ma również dziesiątki ról 
teatralnych.
Poza oceną poziomu recytacji, aktor 
udzielił cennych uwag i  wskazówek. 
- Pamiętajcie, że słowo, które rodzi się 
w  głowie, ma za zadanie dotrzeć do 
serca odbiorcy. I całe wasze ciało jest 
narzędziem, za pomocą którego mo-
żecie tego dokonać – mówił.
W tym roku uczestnicy nie wzięli na 
warsztat twórczości Karola Wojtyły, 
tylko jemu poświęconą. Pojawiły się 
więc wiersze zarówno Juliusza Sło-
wackiego, czy Ernesta Bryla, jak i ano-
nimowego gimnazjalisty, który poru-
szony śmiercią Jana Pawła II napisał 
wiersz W te piękną noc.
Nagrody w  konkursie ufundował 
Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzu-
tach.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

CZY WIESZ, ŻE...
JAN PAWEŁ II:
 Był poetą, dramaturgiem 

i aktorem

 Został wybrany po śmierci 
Jana Pawła I, który sprawował 
urząd jedynie przez 33 dni

 W czasie pontyfikatu 
odwiedził 129 krajów

 Beatyfikował 1340 osób

 Kanonizował 483 osoby

 Został beatyfikowany 
w ekspresowym tempie – 
proces beatyfikacyjny ruszył 
już w miesiac po jego śmierci

 Został kanonizowany razem 
z Janem XXIII – wydarzenie to 
przeszło do historii kościoła 
z powodu obecności na placu 
świętego piotra papieża 
Franciszka i emerytowanego 
papieża Benedykta XVI

 Drugie imię Karola Wojtyły – 
Józef, zostało nadane na cześć 
cesarza Franciszka Józefa

 W dzieciństwie był nazywany 
„Lolkiem” (zdrobnienie od 
Karol)

 Miał dwójkę starszego 
rodzeństwa: Edmunda i Olgę

 Pod pseudonimem Andrzej 
Jawień opublikował dramat 
przed sklepem jubilera

 28 czerwca 1967 został 
kardynałem

 Był pierwszym papieżem 
nie włochem od czasu 
pochodzącego z holandii 
Hadriana VI, który zmarł 
w 1523 roku

 W najnowszej historii jedynie 
Pius IX był dłużej papieżem 
(32 lata, przy 27 Jana Pawła II)

W najmłodszej kategorii  
rywalizowało tylko dwoje uczestników

Najliczniej obsadzona była kategoria klas IV-VI

Najwięcej ekspresji scenicznej pojawiło się w najstarszej 
grupie wiekowej. Nie wszystko spodobało się jednak 
oceniającemu zmagania Edwardowi Sośnie

Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach

Laureaci Konkursu 
Recytatorskiego  
„Jan Paweł II – pamiętamy”

kat. klas I-III
1m. Weronika Sałkowska  

SP Kałęczyn
2m. Julian Bartkowski  

SP Kałęczyn
 
kat. Klas IV-VI
1m. Marika Kozłowska 

ZSP Dźwierzuty
2m. Karolina Załucka-Dąbrowska 

SP Kałęczyn
3m. Gabriela Szymańska 

ZSP Dźwierzuty
 
kat. klas VII-VIII
1m. Zuzanna Bartnikowska 

ZSP Dźwierzuty
2m. Aleksandra Retkin 

SP Linowo
3m. Agata Nosek 

ZSP Dźwierzuty
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Zapraszamy dzieci do świetlicy na zajęcia plastyczne, rękodzielnicze, kulinarne, muzyczne (zespół 
Dźwierzuckie Iskierki – muzyka i tradycje ludowe) od poniedziałku do piątku w godz: 14.00-18.00

PÓŁKOLONIE PEŁNE ATRAKCJI
Podczas wakacji trzydzieścioro dzieci brało udział w półkoloniach w świetlicy.
Zajęcia odbywały się przez dwa miesiące ,między innymi: warsztaty kulinarne , rękodzielnicze, leśne, lego, kostki Rubika, 
pikniki, gry i zabawy. Na zakończenie wakacji odbył się wyjazd do Nadleśnictwa Spychowo i parku linowego.

(bl)

EKO WAKACJE Z KÓŁKIEM GRANIASTYM
Podczas wakacji w  świetlicy realizowany był kolejny projekt „ Okno na świat” Fundacji dla dzieci i  młodzieży Kółko 
Graniaste pt „Eko - wakacje”.
Projekt składał się z kilkunastu zdań do wykonania. Jest to forma konkursowa. Najlepiej wykonane zadania otrzymują 
nagrody finansowe. Najważniejsze poruszone tematy to: ochrona środowiska, smog, segregacja śmieci, woda, pszczoły 
i zagrożenia dla środowiska. Wyniki wkrótce !!! (bl)

Fot. Arch. Świetlicy wiejskiej

Fot. Arch. Świetlicy wiejskiej

Zaduszkowy czas sprzyja zadu-
mie. Zwłaszcza tej związanej z 
przemijaniem. Mamy ogromną 
radość zaprosić Państwa na nie-
zwykły wieczór łączący poezję, 
muzykę i taniec. 3 listopada, o 
godz. 19, w sali widowiskowej 
GOK przeżyjemy Poetic Tour, 
który stworzą dla nas Monika 
Zalewska, Elżbieta i Andrzej Mie-
rzyńscy oraz Mrągowska Scena 
Tańca Współczesnego. Państwo 
Mierzyńscy od lat tworzą nie-
zwykłe spektakle łączące muzykę 
elektroniczna z wizualizacjami. 
Mrągowska Scena Tańca Współ-
czesnego to uznana w Polsce for-
macja taneczna. Monika Zalew-
ska, to mieszkanka naszej gminy. 
Zaprezentuje autorskie wiersze – 
listy do brata, który zginął tragicz-
nie 3 lata temu, a ona do dziś nie 
może z tym się pogodzić. WSTĘP 
WOLNY. Wejściówki do odebrania 
w GOK. Zapraszamy!

(rd)
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JEDENASTE:  
CZCIJ ŚWIĘTA OJCZYZNY SWOJEJ
Jak co roku, 11 listopada, zapraszamy wszystkich 
mieszkańców do Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Dźwierzutach na uroczyste obchody rocznicy 
odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości.
Wspólne świętowanie rozpoczniemy o  godz. 12 
odśpiewaniem Hymnu państwowego.
Po okolicznościowych przemówieniach scenę 
przejmą najmłodsi Obywatele naszej gminy, czy-
li uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Orzynach i zaprezentują program patriotyczny.
Na zakończenie czeka nas koncert pieśni wojsko-
wych i  patriotycznych w  wykonaniu sopranistki 
Agnieszki Szczuckiej przy akompaniamencie Łu-
kasza Jóźwiaka. Serdecznie zapraszamy!

Gmina Dźwierzuty. Wyniki wyborów parlamentarnych inne niż w kraju

PiS wygrywa,  
ale PSL na drugim miejscu
Gdyby wyniki wyborów z gminy Dźwierzuty decydowały o ilości 
miejsc w parlamencie, to największe powody do zadowolenia 
poza PiS miało by PSL. Na Ludowców zagłosowało 22,5 proc. 
spośród tych mieszkańców naszej gminy, którzy wybrali się na 
wybory. To dwukrotnie lepszy wynik, niż w skali kraju.
O wyborach w  naszej gminie można powiedzieć 
jedno. Większa część lokalnego społeczeństwa 
nie odczuwa potrzeby brania odpowiedzialności 
za losy kraju i narodu. Z pośród uprawnionych do 
głosowania 5328 osób, do urn pofatygowało się 
jedynie 2330 (43,7 proc.), co w  skali kraju (61,74 
proc.) stawia nas znacznie poniżej średniej. Nie za-
skakuje również wynik pierwszego miejsca  w wy-
borach do Sejmu. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 
łącznie 1089 głosów (47,9 proc.). Zgoła inaczej 
przedstawia się sprawa miejsca drugiego. W skali 
kraju na drugiej pozycji znalazła się KO z  27,4 proc. 
poparciem. W gminie Dźwierzuty KO uzyskała je-
dynie 12,9 proc. poparcia (292 głosy). Wyjątkowo 
wysokim poparciem cieszyli się natomiast Lu-
dowcy, którzy zdobyli aż 512 głosów (22,5 proc.) 
poparcia. Spośród tego ugrupowania kandydatka 

do Sejmu, Sylwia Jaskulska otrzymała również naj-
większe poparcie spośród wszystkich kandydatów 
– 291 głosów. Bardzo dobry wynik osiągnął rów-
nież Michał Wypij (PiS) – 248. Na trzecim miejscu 
uplasował się Henryk Żuchowski (PiS) – 242 głosy. 
Spośród kandydatów KO najwyższym poparciem 
cieszył się Janusz Cichoń – 114 głosów. Marcin Ku-
lasek z Komitetu SLD zdobył 84 głosy. Najwyższym 
poparciem spośród kandydatów Konfederacji cie-
szył się Piotr Lisiecki, który zgromadził 82 głosy.
W wyborach do Senatu trójkę pozostałych kandy-
datów zdeklasowała Lidia Staroń, która spośród 
2330 głosów zdobyła 1330. Pozostali kandydaci 
podzielili tysiąc głosów między siebie.

Radek Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Mrągowo. Premiera filmu z udziałem aktorów INANIS

Wielki debiut na srebrnym ekranie
W czwartek, 17 listopada, w  sali widowiskowej 
Centrum Kultury i  Turystyki w  Mrągowie odbyła 
się premiera krótkometrażowego filmu Sacrum 
w reżyserii Pawła Kisiela i Olgierda Stasiaka. Obraz 

pokazuje przeplatające się w tragicznym momen-
cie losy samotnego ojca, zmagającego się z cho-
robą córki, prowadzącego leczenie ordynatora 
szpitala, próbującego leczyć wiarą księdza, nad-
gorliwej w  wykonywaniu swojej pracy reporterki 
i  tajemniczego uzdrowiciela. Z  dużym powodze-
niem w główną rolę – samotnego ojca - wcielił się 
Sebastian Orłowski. Rolę ordynatora brawurowo 
zagrał Robert Jakubowicz. Obaj panowie, wystę-
pujący m. in w  Grupie Teatralnej INANIS, działa-
jącej przy Gminnym Ośrodku Kultury wypadli na 
srebrnym ekranie bardzo dobrze i  przekonująco 
w  swoich rolach. Bez cienia przesady można po-
wiedzieć, że są najmocniejszymi punktami mrą-
gowskiej produkcji. Gratulujemy i trzymamy kciu-
ki za kolejne sukcesy! Mamy nadzieję, że film uda 
wyświetlić się również w Dźwierzutach.

Radek Dąbrowski

WIELKIE SERDUCHA
O tym, że dzieci są wrażliwe na potrzeby świata 
wiadomo nie od dziś. Ważne jest jednak, aby tę 
wrażliwość rozwijać i odpowiednio kierunkować. 
Właśnie w tym celu powstają koła uczniowskiego 
wolontariatu. Uczniowie z Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Dźwierzutach, pod kierunkiem Karo-
liny Orzoł, przygotowali kilkadziesiąt zawieszek ze 
sztucznej masy porcelanowej w kształcie zwierza-
ków. 16 października odwiedzili GOK i przekazali 
je na kiermasz w ramach akcji „Nakarm zwierzaka 
bezdomniaka”, która odbędzie się 24 listopada. 
Dziękujemy!

(rd)

WSPOMÓŻ 
SZLACHETNĄ 
PACZKĘ
W tym roku po raz drugi w Dźwierzutach zagości 
Szlachetna Paczka.
Zbiórka artykułów spożywczych i  chemicznych 
odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Dźwierzutach 
i  rusza od 4 listopada. W naszej gminie akcję bę-
dzie koordynować Beata Lipska.
W tym roku do pomocy oprócz uczestników zajęć 
w świetlicy zgłosili się uczniowie z ZSP w Dźwie-
rzutach, którzy będą wolontariuszami wspomaga-
jącymi.

(bl)

fot. Radek Dąbrowski

fot. Radek Dąbrowski

NAUCZ SIĘ 
JĘZYKA
Są jeszcze wolne miejsca na DARMOWY kurs języ-
ków: angielskiego i niemieckiego. Kurs to aż 240 
godzin z lektorem! Jeśli zbiorą się minimum 12 
osobowe grupy, kurs ruszy w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Dźwierzutach. Aby wziąć w nich udział 
należy: mieć 25-75 lat i wykształcenie maksymal-
nie średnie (podstawowe, gimnazjalne, średnie). 
Więcej informacji pod nr telefonu: 89 621 12 80


