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Szanowni Państwo,

w związku z  panującymi wysokimi temperaturami i  zwiększonym poborem wody proszę 
mieszkańców i właścicieli działek rekreacyjnych o rozważne i możliwie oszczędne korzysta-
nie z  wody dostarczanej gminną siecią wodociągową oraz wprowadzam całkowity zakaz 
podlewania przydomowych ogródków i trawników. Proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji 
i zastosowanie się do apelu.
Zachęcam Państwa również do korzystania z możliwości szczepień przeciwko COVID-19, któ-
re proponujemy jako Urząd Gminy.

Z poważaniem

Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty

Wydawca:
Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach
ul. Pasymska 2, 12-120 Dźwierzuty
tel. 89-621-12-80

Redaktor naczelny:
Ewa Dolińska-Baczewska
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e-mail: naszagmina@op.pl
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Zakład Poligraficzno U-H J. Skrajnowski, 
11-300 Biskupiec, ul. Krótka 1

Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń
i nie zwraca materiałów nie zamówionych
oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania.
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Wójt Gminy Dźwierzuty 
z jednogłośnym wotum zaufania i absolutorium
Za nami sesja absolutoryjna. Absolutorium to je-
den z najistotniejszych ustawowych środków kon-
troli rady gminy nad działalnością wójta. Po za-
kończeniu roku budżetowego, rada gminy ocenia 
pracę organu wykonawczego - wójta - w  zakre-
sie działalności finansowej gminy. Od 2019 roku 
w trakcie sesji absolutoryjnej wójt ma obowiązek 
przedstawienia radzie gminy raportu o  stanie 
gminy za rok ubiegły. Na jego podstawie udziela 
się włodarzowi wotum zaufania.
Na Sesji Rady Gminy, która 
odbyła się w dniu 22 czerw-
ca br. Wójt Marianna Szy-
dlik przedstawiła Raport 
o stanie gminy za rok 2020, 
który obejmował pod-
sumowanie działalności 
wójta w  roku poprzednim, 
w  szczególności: realizację 
budżetu, polityki, strate-
gii i  uchwał rady gminy. 
W raporcie zawarte zostały 
między innymi informacje 
finansowe i o stanie mienia 
komunalnego, informa-
cje dotyczące inwestycji, 
oświaty, czy działalności 
Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej.
Po wystąpieniu Radni Rady 
Gminy Dźwierzuty udzielili 
Wójtowi Gminy Dźwierzuty 
jednogłośnie wotum za-
ufania.
Przed głosowaniem za 
absolutorium, Skarbnik 
Gminy Dźwierzuty Agata 
Urbańska przedstawiła 
radnym sprawozdanie fi-
nansowe oraz sprawozda-
nie z  wykonania budżetu 
za rok 2020. Komisja re 

wizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu 
i przedstawiła Radzie Gminy Dźwierzuty wniosek 
o  udzieleniu wójtowi absolutorium. Również Re-
gionalna Izba Obrachunkowa w  Olsztynie pozy-
tywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej 
o udzieleniu absolutorium wójtowi.
Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy 
Dźwierzuty głosowali wszyscy radni Rady Gminy 
Dźwierzuty uczestniczący w obradach sesji. Jeden 
radny był nieobecny.

Po głosowaniu wójt Marianna Szydlik podzięko-
wała radnym za zaufanie i zielone światło do dal-
szego działania na rzecz rozwoju gminy. Wyrazy 
uznania skierowała także do swoich współpracow-
ników z Urzędu Gminy w Dźwierzutach, dziękując 
im za ciężką pracę, która przynosi realne efekty, za 
pomysły i ich szybką realizację.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Fot. Archiwum UG
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Kamionek. Gmina Dźwierzuty podłączy kolejne miejscowości 
do kanalizacji sanitarnej

Czek na 2 miliony od ministra
Na zaproszenie Wojewody Warmińsko-Mazur-
skiego Artura Chojeckiego, w  Kamionku spotkali 
się przedstawiciele samorządów, które otrzymały 
dofinansowanie w  ramach Funduszu Inwestycji 
Lokalnych skierowanego do gmin, w których kie-
dyś działały PGR-y.
Symboliczny czek na 2 000 000 zł z  rąk Błażeja 
Pobożego z  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji oraz Artura Chojeckiego Wojewo-
dy Warmińsko-Mazurskiego odebrała Wójt Gminy 
Dźwierzuty Marianna Bogusława Szydlik.
Kwota ta stanowi dofinansowanie do inwesty-
cji pn. „Budowa gminnych oczyszczalni ścieków 
w miejscowościach Popowa Wola i Grodziska wraz 
z budową sieci kanalizacji sanitarnej”.
Informacja o  uzyskaniu dofinansowania dotarła 

do urzędu 11 czerwca, natomiast już 21 czerwca 
środki finansowe znalazły się na koncie gminy. 
W chwili obecnej trwa projektowanie oczyszczalni 
i  sieci kanalizacji sanitarnej dla obydwu miejsco-
wości. Ogłoszenie przetargu na realizację inwesty-
cji samorząd planuje w przyszłym roku.
Blisko 47 mln zł rządowego dofinansowania otrzy-
mało 47 gmin (52 inwestycje) w  województwie 
warmińsko-mazurskim.
W naszym powiecie dofinansowanie otrzyma-
ły gminy: wiejska Szczytno (1 200 000 zł), Pasym 
(1 000 000 zł) oraz Dźwierzuty (2 000 000 zł).

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Dźwierzuty. Podpisaliśmy umowę 
o dofinansowanie na „Dźwierzuckie 
Centrum OZE – 1 etap”
Wójt Marianna Bogusława Szydlik w  obecności 
Skarbnika Gminy Agaty Urbańskiej podpisały 
umowę o  dofinansowanie projektu „Dźwierzuc-
kie Centrum OZE – 1 etap”z Członkiem  Zarządu 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwią 
Jaskulską.
Wniosek o  dofinansowanie gmina złożyła we 
wrześniu 2020 roku do Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Warmińsko-Mazurskiego za 
pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Brama Mazurskiej Krainy”, którego jeste 
członkiem.
Inwestycja została oszaco-
wana na kwotę 89 829,20 
zł z  czego dofinansowanie 
w  ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 wyniesie 
56  009,00 zł. Umowę podpi-
sano 14 kwietnia.
Infrastruktura przewidziana 
do realizacji w  ramach pro-
jektu zostanie zamontowana 
w  ramach rozbudowy ist-
niejącego już parku w  cen-
trum Dźwierzut. Fontanna 
w  obiegu zamkniętym, 
ławka z  panelem fotowolta-
icznym, na której będziemy 

mogli podładować swoje urządzenia elektronicz-
ne, kompostownik, którego budowa pozwoli na 
obserwowanie procesów zachodzących wewnątrz 
niego, a także tablice z informacjami dotyczącymi 
innowacyjnych rozwiązań chroniących środowi-
sko naturalne to rozwiązania planowane do reali-
zacji w  ramach projektu, dzięki którym zwiększy 
się  świadomość mieszkańców i  gości o  ekologii. 
Projekt zostanie zrealizowany do końca tego roku.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dziwerzuty.pl

GOPS wspiera 
żywnością
W bieżącym roku realizujemy kolejną edycję Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-
2020 współfinansowanego z  Europejskiego Fun-
duszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), 
w ramach której świadczymy mieszkańcom Gminy 
Dźwierzuty pomoc w  postaci artykułów żywno-
ściowych.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dźwie-
rzutach od lat współpracuje w  zakresie pomocy 
żywnościowej z Polskim Komitetem Pomocy Spo-
łecznej Oddział w Olsztynie jako organizacją part-
nerską odpowiedzialną za dystrybucję.
Dzięki gościnności Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Dźwierzutach wydawanie żywności odbywało 
się tym razem w  jego pomieszczeniach. W  ostat-
nim czasie wspierający nas w tym zadaniu żołnie-
rze WOT zostali skierowani do innych obowiązków 
związanych ze szczepieniami ale nie zostaliśmy 
bez pomocy. I  tu należą się słowa wdzięczności 
i  podziękowania dla osób zatrudnionych w  ra-
mach prac społecznie-użytecznych na terenie gmi-
ny Dźwierzuty i pracownikom Zakładu Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. w Dźwierzutach. Doskonała 
współpraca zaowocowała tym, że sprawnie i bez-
piecznie możemy realizować zadanie. W maju wy-
daliśmy mieszkańcom gminy prawie 7 ton żywno-
ści, a od początku roku łącznie 41.311,55 kg.
W 2021 roku z  pomocy udzielanej w  ramach 
programu skorzystały 353 rodziny lub gospodar-
stwa jednoosobowe z  terenu gminy Dźwierzuty 
(854osoby), tj. ok. 15 procent mieszkańców gminy. 
Osoby potrzebujące wsparcia otrzymują artykuły 
warzywne i owocowe, zbożowe, mleczne, mięsne, 
rybne a także cukier i olej. Mogą także skorzystać 
z  bezpłatnych szkoleń lub warsztatów dotyczą-
cych m.in. przygotowywania posiłków, dietetyki 
oraz zdrowego odżywiania, sprawnego zarządza-
nia budżetem domowym, zapobiegania marno-
waniu żywności.

Danuta Skonieczna
gops@dzwierzuty.com

Fot. Archiwum UG

Trwa 
modernizacja 
SUW
Mieszkańcy, którzy podłączeni są do sieci wodo-
ciągowej zasilanej ze studni głębinowych w  Lau-
rentowie już niedługo będą mogli korzystać 
w pełni zdatnej wody pitnej. Prace przy moderni-
zacji Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie są już 
bardzo zaawansowane.

Bt

Fot. Archiwum UG
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Małe Granty Sołeckie dofinansują 
budowę przystanków w Jabłonce
Zgodnie z  regulaminem tegorocznej edycji kon-
kursu Małe Granty Sołeckie Marszałka Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego gmina mogła złożyć 
tylko jeden wniosek o  dofinansowanie. Zdecy-
dowaliśmy się na wsparcie pomysłu sołectwa Ja-
błonka, które to w funduszu sołeckim zamieściło 
zadanie związane z remontem istniejącego przy-
stanku autobusowego w centrum wsi oraz budo-
wą nowego przystanku na stacji PKP. Miały być to 
działania doraźne, jednak w ocenie mieszkańców 
niezbędne, aby poprawić bezpieczeństwo korzy-
stających osób. Sołectwo chciało przeznaczyć na 
ten cel ponad 16 tys. złotych. 28  kwietnia otrzy-
maliśmy informację, że nasz wniosek został rozpa-
trzony pozytywnie i marszałek wesprze kwotą 15 
000 zł inwestycję nazwaną we wniosku „Budowa 
wiat przystankowych w  miejscowości Jabłonka”. 
W  ramach inwestycji chcemy dać początek do 
utworzenia tzw. wsi tematycznej pn. „Owocna 
wieś” i  utworzyć dwa kompleksowo zagospo-

darowane miejsca z  przystankami w  konstrukcji 
drewnianej, pokryte dachówką ceramiczną w ko-
lorze czerwonym. Wiata w centrum powstanie na 
istniejącym podłoży betonowym, natomiast pod 
wiatą na kolonii zostanie ułożona kostka betono-
wa. Przystanek w  centrum wsi zostanie wzboga-
cony o  nasadzenia drzew owocowych – rajskich 
jabłoni, natomiast wiata na kolonii wsi (PKP) wy-
korzysta istniejące otoczenie jakim jest rosnąca 
na skraju drogi grusza. Każda wiata wyposażona 
będzie w  ekologiczne źródło światła z  panelem 
fotowoltaicznym. Całość dopełnią zawieszone na 
przestankach tablice informacyjne, na których 
w zależności od lokalizacji znajdziemy informacje 
o odmianach jabłoni i gruszy oraz pomysłach na 
potrawy z jabłek oraz gruszek.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

UKS Dźwierzuty z gminnym 
dofinansowaniem
Wójt Marianna Szydlik podpisała umowę o  dofi-
nansowaniu Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Dźwierzuty. Zgodnie z  umową na wsparcie dzia-
łalności klubu przeznaczono kwotę 15tys. Złotych. 
Pieniądze wydatkowane będą na udział naszych 
młodych piłkarzy w rozgrywkach organizowanych 
przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej 
w  2021 roku. Ze strony Klubu umowę podpisał 
jego prezes - Łukasz Serafin.
Uczniowski Klub Sportowy „Dźwierzuty” powstał 
w marcu 2021 roku. Celem klubu jest m.in. plano-
wanie i  organizowanie poza-
lekcyjnego życia sportowego 
uczniów w oparciu o możliwo-
ści obiektowe i sprzętowe szko-
ły oraz o pomoc organizacyjną 
i  materialną rodziców, i  sym-
patyków Klubu, angażowanie 
uczniów do różnorodnych 
form aktywności ruchowej, 
gier i  zabaw dostosowanych 
do wieku, stopnia sprawności 
i  zainteresowań sportowych, 
uczestniczenie w  imprezach 
sportowych, organizowanie 
zajęć sportowych dla uczniów 
w  celu wszechstronnego roz-
woju ich sprawności fizycznej 
i umysłowej.

Do Klubu uczęszcza trzydzieścioro dzieci w dwóch 
grupach – Orlik i Żak. Trenerem obydwu grup jest 
Krzysztof Ciechacki. Treningi naszych młodych 
sportowców odbywają się 3 razy w tygodniu.
Do tej pory każda z  grup uczestniczyła w  3 me-
czach wyjazdowych oraz jednym na własnym 
boisku.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Inauguracja 
koncertów
W niedzielę, 11 lipca, wójt Marianna Szydlik wraz 
z pastorem Witoldem Twardzikiem zainaugurowa-
li XXIV edycję Koncertów Muzyki Organowej i Ka-
meralnej Pasym-Dźwierzuty. Jako pierwszy w tym 
roku wystąpił prof. Klaus Kuchling z Austrii prezen-
tując najwybitniejsze utwory JS Bacha.

(rd)

Kasa na drogę
Rozstrzygnięto nabór wniosków o  dofinanso-
wanie w  ramach Rządowego Programu Rozwoju 
Dróg, który prowadzi Wojewoda Warmińsko-Ma-
zurski Artur Chojecki.
Mieszkańcy miejscowości Stankowo ucieszą się 
szczególnie, ponieważ zadanie pn. „Przebudowa 
fragmentu drogi gminnej nr 195036N na dział-
kach 3 i  17/22 w  miejscowości Stankowo, gmina 
Dźwierzuty” otrzymało dofinansowanie w kwocie 
689 538,95 zł.
Inwestycja zakończy się jeszcze w tym roku.
Całość prac budowanych zostało oszacowanych 
na kwotę 1 379 077,90 zł. W ramach tej kwoty za-
planowano wykonanie 580 m drogi o nawierzch-
ni bitumicznej według istniejącego przebiegu, 
a także budowę drogi wewnętrznej, przy świetlicy 
wiejskiej, z  kostki betonowej. Przewidziano także 
wykonanie zjazdów na posesje mieszkańców.
Wójt Marianna Bogusława Szydlik wraz ze Skarb-
nikiem Gminy Agatą Urbańska 19 maja  podpisały 
umowę o dofinansowanie inwestycji z wojewodą 
Arturem Chojeckim. W chwili obecnej trwają pro-
cedury przetargowe, których zadaniem jest wyło-
nienie wykonawcy robót drogowych. Inwestycja 
ma się zakończyć jeszcze w tym roku.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum UG
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Gmina Dźwierzuty członkiem Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej 
„KZN-Północ” Sp. z o.o.

Trzy miliony dotacji na nowe mieszkania
11 czerwca samorządowcy z  województwa war-
mińsko-mazurskiego wspólnie z  wicepremierem 
Jarosławem Gowinem celebrowali gotowość do 
budowy mieszkań „Własny kąt”. Naszą gminę re-
prezentowały wójt Marianna Bogusława Szydlik 
oraz sekretarz Barbara Trusewicz.
Jak informowaliśmy wcześniej, Gmina Dźwierzuty 
otrzymała 3 mln zł na objęcie udziałów w spółce 
Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN - Pół-
noc”. Do spółki należy 18 samorządów.
Będzie ona nadzorować budowę domów miesz-
kalnych. Działka o  powierzchni ponad hektara, 
na której staną dwa budynki mieszkalne wieloro-
dzinne liczące w sumie 20 mieszkań, położona jest 
w Orzynach.
W ciągu ośmiu lat, w  naszym województwie, ma 
powstać około tysiąca mieszkań na wynajem, 
z możliwością dojścia do prawa własności.
Szczegółowy regulamin będzie tworzony dla okre-
ślonych inwestycji na podstawie wytycznych rady 
gminy. Poszczególne samorządy posiadają rów-
nież pełną autonomię w ustalaniu klucza naboru 
lokatorów. O  rozpoczęciu naboru wniosków oraz 
regulaminie uczestnictwa w programie będziemy 
na bieżąco informowali. 

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Park terapeutyczny w Dźwierzutach 
pomoże wrócić Mieszkańcom  
do formy po Covid-19
Jeszcze w  tym roku uda się nam zrealizować in-
westycję zapisaną w  Planie Odnowy Sołectwa 
Dźwierzuty, tj. „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w  Dźwierzutach poprzez utworzenie 
parku terapeutycznego na działce nr 1087, obręb 
Dźwierzuty”. Inwestycja ta znalazła się na pierw-
szym miejscu na liście wniosków, które otrzymały 
wsparcie finansowe w ramach konkursu „Aktywna 
wieś Warmii, Mazur i  Powiśla”. Zadanie zostanie 
zrealizowane za kwotę 25 770 zł w tym kwota do-
finansowania wyniesie 20 000 zł.
W ramach inwestycji powstanie boisko do gry 
w  piłkę nożną i  piłkę siatkową, ścieżka kardio 
z  przeszkodami oraz ścieżka sensoryczna. Całość 
dopełni ustawienie ławek, koszy na śmieci, tablic 
informacyjnych. Ważną rolę odegrają tu nasadze-
nia drzew, krzewów, kwiatów i  ziół, które same 
w sobie będą pełniły funk-
cję terapeutyczną, po-
przez odpowiedni dobór 
kolorów czy zapachów.
W projektowanym par-
ku terapeutycznym 
zastosowane zostaną 
nowatorskie metody 
wspomagające powrót 
do aktywności fizycznej 
osób z  chorobami prze-
wlekłymi, po przebytym 
zakażeniu wirusem SARS-
CoV-2, osób w  wieku se-
nioralnym, a także po dłu-
gotrwałym odosobnieniu 
związanym z  wprowa-
dzonym na terenie Polski 
stanem epidemii.

Przestrzeń zaprojektowano w  ten sposób, aby 
poprzez terapię kolorem, aromaterapię i  propo-
nowaną aktywność fizyczną miała ona kojący, re-
laksujący i terapeutyczny wpływ na odwiedzające 
park osoby.
Na tablicach informacyjnych zostaną natomiast 
zaproponowane aktywności fizyczne możliwe do 
wykonania w parku, które w razie potrzeb można 
będzie modyfikować, dostosowując do swoich 
potrzeb i kondycji. Terapia ruchem ma być formą 
rehabilitacji. Propozycji będzie wiele, ponieważ 
projekt poza boiskami przewiduje także ścieżkę 
kardio z przeszkodami oraz ścieżkę kardio.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Śledzie 
z wodociągiem 
i kanalizacja
Firma HYDROMIX ze Szczytna zakończyła budo-
wę wodociągu i  kanalizacji wraz z  przyłączami 
w  miejscowości Śledzie. 19 kwietnia dokonano 
końcowego odbioru wykonanych prac budowla-
nych. Inwestycja jest jedną z  elementów składo-
wych zadania pn. „Poprawa warunków bytowych 
mieszkańców Gminy Dźwierzuty poprzez budowę 
odcinka sieci wodociągowej, odcinka sieci kanali-
zacyjnej w miejscowości Śledzie oraz przebudowy 
Stacji Uzdatniania Wody w Laurentowie”.
Za wykonanie całej inwestycji jej Wykonaw-
ca otrzyma wynagrodzenie w  kwocie blisko 
3 000 000 zł. Inwestycja została dofinansowana ze 
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Poziom dofinansowania wyno-
si blisko 2 000 000 zł.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

Wójt u Jubilatów
Państwo Grażyna i  Andrzej Czechowscy z  Orzyn 
przeżyli wspólnie pięćdziesiąt pięknych lat.
W związku z  tym, że z  nie mogli być obecni na 
kwietniowym, uroczystym wręczeniu medali od 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z  okazji dłu-
goletniego pożycia małżeńskiego, wójt Marianna 
Szydlik udała się do nich osobiście.
Zaskoczeni i wzruszeni, Jubilaci wysłuchali życzeń 
oraz złożyli przyrzeczenie, że uczynią wszystko 
aby ich małżeństwo było nadal szczęśliwe.

Fot. Archiwum UG
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Dźwierzuty. Pary z medalami od Prezydenta RP

Pół wieku razem przez życie
Minęło 50 lat od chwili, gdy związali się węzłem małżeńskim przyrzekając sobie nawzajem 
dozgonną miłość, wierność, szacunek i przyjaźń.
Przyrzeczenie to składali z ufnością, że nie zawio-
dą się na sobie, że będą dzielić razem dobre i złe 
chwile, wspomagać się wzajemnie, być razem  
w chwilach ciężkich oraz cieszyć się wspólną rado-
ścią. Przyrzeczenia tego dotrzymali, mimo wielu 
złożonych zdarzeń losowych.  
Na koniec kwietnia Wójt Gminy Dźwierzuty wrę-
czała wyróżnienia Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie sied-
miu parom. Ze względów pandemicznych uroczy-
stość miała nieco inny, bardziej kameralny charak-
ter. Nie obyło się jednak bez łez wzruszenia.
W ciągu tych długich, wspólnych lat było wiele dni 
radosnych i pięknych. Było też wiele dni smutnych, 

przykrych, a może nawet tragicznych. Wszystkie te 
przeżycia: radości i smutki, troski i obowiązki zwią-
zały Ich jeszcze bardziej.   
Rocznica to dobry czas na podsumowanie swoich 
50-letnich wysiłków, by jednomyślnie stwierdzić, 
że nie poszły one na marne, że dali z siebie wiele 
rodzinie, państwu i  społeczeństwu, wychowując 
swoje dzieci oraz twórczo pracując na rzecz oto-
czenia, w którym przyszło Im żyć.

Barbara Trusewicz
sekretarz@ug-dzwierzuty.pl

W tym roku medalami 
zostali odznaczeni:
Państwo Zofia i Stanisław Brzózka
Państwo Teresa i Mieczysław Krawczyk
Państwo Halina i Eugeniusz Mężykowscy
Państwo Barbara i Tomasz Olszak
Państwo Irena i Stanisław Rogalscy
Państwo Marianna i Wiesław Sokołowscy
Państwo Alicja i Józef Stepnowscy
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Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich w naszej gminie wkłada-
ją mnóstwo energii i  serca w  rozwój lokalnej społeczności. 
To właśnie dzięki zaangażowaniu w życie swoich miejscowo-
ści nie może ich zabraknąć na obchodach Dnia Matki, Dnia 
Dziecka, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Seniora w czasie spotkań 
opłatkowych czy zabaw andrzejkowych i  karnawałowych. 
Nasze Panie chętnie uczestniczą w życiu swojej wsi i gminy, 
bowiem leży im na sercu integracja mieszkańców. Widzimy 
jak współczesna wieś się zmienia, staje coraz bardziej nowo-
czesna, z  nowymi technologiami i   spojrzeniem na rzeczy-
wistość. Natomiast nasze Panie starają się zachować i kulty-
wować tradycję. Dużą wagę przywiązują do kultywowania 
tradycji gastronomicznych i  promowania regionalnych po-
traw. Nasze Koła Gospodyń Wiejskich często biorą udział 
w  konkursach kulinarnych, gdzie prezentują własnoręcznie 
przygotowane potrawy, wykonane według starych recep-
tur ich babć i  matek. Przygotowane przez siebie smakołyki 

rozpowszechniają także na festynach, dożynkach i  innych 
uroczystościach lokalnych. Innym obszarem działań Kół Go-
spodyń Wiejskich w naszej gminie jest przywracanie i pielę-
gnacja lokalnych obrzędów, sztuki ludowej w  tym również 
śpiewu. Nasze Panie, to często specjalistki z zakresu tworze-
nia tradycyjnych wyrobów rękodzielniczych takich jak wień-
ce dożynkowe, palmy wielkanocne czy wyroby koronkarskie 
i hafciarskie. Członkinie naszych Kół Gospodyń Wiejskich to 
kobiety aktywne, ambitne i  pełne energii. Nam wszystkim 
znane są ze swojej gościnności, zaradności i  kreatywności. 
Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za Waszą pracę i ogrom-
ne serca które nigdy nie odmawiają pomocy, dziękuję za to, 
że zawsze można na Was liczyć.
 

Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty

KGW z naszej gminy kipią aktywnością, energią, 
ambicjami i gościnnością

W gminie Dźwierzuty istnieje pięć Kół Gospodyń 
Wiejskich. Trzy z  nich działają bardzo prężnie – 
w  Linowie, Miętkich i  Targowie. Panie chętnie 
angażują się zarówno w  działania proponowane 
przez Gminny Ośrodek Kultury, jak i  te o zasięgu 
ponadlokalnym. Z  wielu ogólnowojewódzkich 
konkursów wracają z nagrodami. Troszczą się o in-
tegrowanie lokalnych społeczności, pielęgnują 

tradycje i włączają się w życie wspól-
not religijnych.
Początki funkcjonowania i  losy Kół 
Gospodyń Wiejskich na terenie gminy 
Dźwierzuty ciężko dość jednoznacz-
nie określić. Z  archiwalnych zdjęć 
i wspomnień wiadomo na pewno, że 
działało KGW w  Nowych Kiejkutach. 
Dziś pozostały po nim jedynie zdjęcia 
i ciepłe wspomnienia dzieci i wnuków 
tworzących je kobiet. Obecnie na te-
renie gminy najprężniej działają panie 
z  kół w  Linowie, Miętkich i Targowie. 
W  czasie organizacji Wigilii Gminnej 
dołączają gospodynie z  KGW Dźwie-
rzuty, ale z racji na wiek jest to jedyna 

ich aktywność na szczeblu gminnym. 
Nieco na uboczu działa KGW w  Popowej Woli, 
które jeszcze w  2016 roku wzięło udział w  I Jar-
marku Smaku, dedykowanej kołom imprezie or-
ganizowanej przez GOK, w  której co roku panie 
rywalizują o laur najlepszej tematycznej potrawy. 
Panie z KGW włączają się również bardzo aktywnie 
w  przygotowania dożynek – parafialnych, wiej-
skich, gminnych i powiatowych. Robią to tworząc 

piękne, tradycyjne wieńce i przygotowując 
stoiska. Każde z  kół jest również współor-
ganizatorem festynów odbywających się 
latem w  ich miejscowościach. Dwa lata 
temu członkinie KGW zawiązały gminną 
radę, dzięki czemu zacieśniły i skoordyno-
wały współpracę między sobą i jednostka-
mi gminy.
Na gospodynie wiejskie można liczyć za-
wsze, kiedy trzeba komuś pomóc. Panie 
z chęcią włączają się w organizację wyda-
rzeń charytatywnych, takich jak WOŚP, Na-
karm Zwierzaka Bezdomniaka i pikników.

Każdy, kto odwiedził gminę Dźwierzuty i  brał 
udział w  imprezach na pewno poznał doskonały 
smak targowskich pierogów, miętkowskiego kar-
toflaka, czy linowskich nalewek.
Co warte podkreślenia, przy KGW Miętkie działa 
wielopokoleniowy zespół biesiadny „Miętkowianki”.

TROCHĘ SUKCESÓW
„Wielkanocne frykasy” – konkurs zorganizowa-
ny w  marcu przez Warmińsko-Mazurską Izbę 
Rolniczą w Olsztynie
· KGW z Miętkich zajęło I miejsce za potrawę wy-

trawną- „Klops mazurski z jajkiem i grzybami” 
oraz potrawę słodką „Brukowiec z powidłami”

· KGW LINOWO zajęło I  miejsce za potrawę 
„Pasztet z  gęsi + konfitura z  żurawiną i  jajka 
faszerowane”

„Konkurs na kartę Świąteczną” – zorganizowa-
ny przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą 
w Olsztynie
· Joanna Wróż z KGW Miętkie zdobyła I miejsce
· Hanna Beczak z KGW Targowo zdobyła III miejsce

Ogólnopolski Festiwal KGW „Polska od kuchni”
KGW Targowo przygotowały potrawę „Mazurski 
kartoflak”, KGW Linowo „Pasztet z gęsi”, a KGW 
Miętkie zaprezentowały się artystycznie z  pio-
senką ludową „W moim ogródeczku”.
KGW Targowo oraz Miętkie przeszły do półfina-
łu , który odbędzie się w skansenie w Olsztynku 
już 17 lipca.

Obecnie KGW Linowo bierze udział w konkursie 
„Bitwa Regionów” na potrawę regionalną, które-
go organizatorem jest Iba Rolnicza w Olsztynie.

Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały i obsługiwały 
stoisko gminne w czasie Dożynek Powiatowych

KGW Targowo słyną w gminie z przepysznych pierogów

Hanna Beczak z KGW 
Targowo nagrodzona 
3m. w konkursie „Karta 
Świąteczna”KGW Miętkie i zespół biesiadny Miętkowianki w jednym

Szefowa KGW Linowo, 
Bogumiła Tabaka z nagrodą 
za Im. w konkursie 
„Wielkanocne Frykasy”

Joanna Wróż z KGW 
w Miętkich z nagrodą za 
Im. w konkursie na „Kartę 
Świąteczną”



nasza GMINA  DZWIERZUTY NR   21  2021 str. 8

Gmina Dźwierzuty. Mieszkańcy włączyli się w akcję sprzątania planety

Budujemy ekologiczną świadomość
W kwietniu świętujemy Dzień Ziemi – naszej pla-
nety. To trochę jak dzień mamy. A w tym dniu, dla 
tej, która nas żywi powinniśmy być szczególnie 
dobrzy. Gminny Ośrodek Kultury w  Dźwierzu-
tach zaprosił mieszkańców gminy do przedłuże-
nia tego świętowania na cały miesiąc w  ramach 
konkursu „Przyjaciel Planety”. Zasada była prosta. 
Samemu, albo w  grupie trzeba 
było pójść w teren, zebrać śmie-
ci, zrobić zdjęcie efektów i  za-
mieścić w komentarzu na profilu 
FB ośrodka. Do wygrania były 
sadzonki drzew. – Zabawa trwa-
ła od 8 do 30 kwietnia, kiedy to 
spośród 18 zgłoszeń wylosowa-
liśmy pięcioro szczęśliwców, do 
których trafiły piękne sadzonki 
ozdobnych wierzb. – Cieszymy 
się bardzo, że konkurs spotkał 
się z  takim odzewem – mówi 
dyrektor GOK Ewa Dolińska-Ba-
czewska. – Mamy nadzieję, że 

akcja zostanie z nami w kolejnych latach, a chęt-
nych do tej jakże pożytecznej zabawy będzie przy-
bywać. Choć z drugiej strony bardzo chcielibyśmy, 
aby tego typu akcje były zbędne, bo ludzie po 
prostu dbaliby o porządek. Patrząc jednak na ilość 
przybywających w  lasach, rowach, czy terenach 
wspólnych śmieci, niestety tak nie będzie.

Wśród szczęśliwców, do których trafiły nagrody 
były dwie grupy: „Pracowite Pszczółki”, „Pogromcy 
śmieci” oraz Bartek Smosarski, Anna Rynkowska, 
a także Tobiasz i Julita Bednarek-Wróblewska.

Rd

Dźwierzuty. Dzień dziecka z bajkowymi postaciami

Świnka Peppa i Minionek  
odwiedzili dzieci w Dźwierzutach
Dźwierzucki GOK szuka sposobów, aby pomimo obo-
wiązujących obostrzeń dać swoim odbiorcom choć tro-
chę radości. I dlatego, podobnie jak w poprzednim roku, 
zaprosił dzieciaki na spotkanie z  bajkowymi postaciami. 
Tym razem, w  niedzielę 30 maja, do parku w  centrum 
miejscowości przyjechały Świnka Peppa i  Minionek. Dla 
wielu dzieci było to bardzo emocjonujące spotkanie. 
Niektóre maluchy pomimo ogromnej chęci spotkania 
ulubionego bohatera na żywo, bały się do nich podejść. 
– Na szczęście w asyście rodziców było już mniej strasznie 

– mówi dyrektor GOK, Ewa Dolińska-Baczewska. – To zu-
pełnie zrozumiałe, bo w telewizorze postać jest malutka, 
a kiedy maleńkie dziecko widzi przed sobą dwumetro-
wą maskotkę, może potrzebować czasu, żeby się z takim 
olbrzymem oswoić. Nie mniej, radość ze spotkania była 
ogromna. Każdy z maluchów otrzymał też od nas słodki 
upominek. Bardzo dziękuję Marcinowi Czopek i Monice 
Poniatowskiej-Czopek za pomoc w  zorganizowaniu tej 
niesamowitej bajkowej wizyty. Mamy nadzieję, że te baj-
kowe odwiedziny wejdą na stałe do naszego kalendarza.

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum GOK



nasza GMINA  DZWIERZUTYNR   21  2021str. 9

Dźwierzuty. Bez względu na wiek można się doskonale bawić

Piknik międzypokoleniowy na strzelnicy
W sobotę, 5 czerwca, działające na terenie gminy 
Dźwierzuty Koła Gospodyń Wiejskich spotkały się 
na wspólnym pikniku z  dziećmi uczęszczającymi 
na zajęcia do GOK. Okazją spotkania były niedaw-
ne dni rodziny. Dzięki uprzejmości KS Bielik impre-
za odbyła się na terenie dźwierzuckiej strzelnicy. 
Pogoda dopisała, a  liczne atrakcje, konkursy i  za-
bawy umiliły czas wszystkim obecnym. - Bardzo 
serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli 
organizację pikniku. Dzięki wam zarówno dziecia-

ki, jak i  dorośli doskonale się bawili – mówi Ewa 
Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK.
Serdeczne podziękowania składamy: Nadle-
śnictwu Korpele, Kwiaciarni Arte Szczytno, 
radnej Annie Kotuli, Dorocie Witczak, Bankowi 
Spółdzielczemu w Szczytnie Oddział w Dźwie-
rzutach oraz KS Bielik za udostępnienie obiektu 
strzelnicy, zwłaszcza 
pani Danucie Sko-
niecznej. 

Dziękujemy również baaaardzo pani wójt Marian-
nie Bogusławie Szydlik i panu Pawłowi Szydlikowi 
za obecność, wspólną zabawę i wsparcie!!!

(rd)

Gierłoż. Dzieci odwiedziły park miniatur

Z wizytą w pomniejszonym świecie
GOK Dźwierzuty zorganizował dla dzieci uczest-
niczących na zajęcia wycieczkę do Parku Miniatur 
Zabytków Warmii i Mazur, który jest częścią Mazu-
rolandii. Dzieciaki mogły zobaczyć w jednym miej-
scu miniatury najciekawszych zabytków regionu. 

To atrakcja zarówno dla dzieci, jak i  dorosłych. 
Wśród miniatur znajdują się miniatury najwięk-
szych atrakcji województwa, jak bazylika ze Św. 
Lipki, zamki w  Nidzicy, Lidzbarku Warmińskim, 
Reszlu, czy pomorskiego Malborka. - Można po-

wiedzieć, że to była prawdziwa lekcja historii i po-
lecam każdemu taką wędrówkę po regionie  mówi 
opiekunka wycieczki Anna Weichhaus.

Fot. Archiwum GOK

Fot. GOK Dźwierzuty
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Dzieciaki uczęszczające na zajęcia do GOK, pod kierunkiem Anny Weichhaus, uczciły narodowe barwy.

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO

Dźwierzuty-Grudziądz. Nasze dzieciaki wysłały prace na konkurs

Jak sami siebie widzimy?
Nasuwa się pytanie: jak widzimy siebie my sami, a  jak postrzegają 
nas inni? Celem konkursu organizowanego przez Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej w  Grudziądzu było stworzenie swojego autoportretu 
i opowiedzenie o sobie.

Anna Weichhaus, na co dzień prowadząca zajęcia plastycz-
ne z grupą dzieci w GOK Dźwierzuty, zaprosiła je do wzięcia 
udziału w  tej zabawie. I  tak powstały autoportrety stwo-
rzone techniką rysunkową przez: Lenę Olender, Tomasza 

Choszczyka, Antoninę Szturę, Igora Szturę, Zosię Mućkę, 
Patrycję Wiśniewską i  Natalię Wiśniewską. Dominika Przy-
bysławska swoją pracę zrobiła grafiką komputerową. Prace 
pojechały na konkurs.

Autoportret wykonany przez 
Dominikę Przybysławską
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Z życia świetlicy osiedlowej
Półkolonie
Od 5 lipca 2021 rozpoczeły się półkolonie GOK 
w  świetlicy osiedlowej.W  półkoloniach weźmie 
udział 48 osób: 4 dziesięciodniowe turnusy z po-
działem na 12 osobowe grupy.
Zaplanowane są różnego rodzaju warsztaty, wy-
jazdy, wycieczki rowerowe, seanse filmowe, gry 
i zabawy. Każdy turnus zakończy się imprezą z ani-
matorami “Taka Impreza”

Projekt Równać Szanse
W ramach projektu  Mazurska Młodzież – dobre 
spotkania -Równać Szanse powstał już ogród przy 
świetlicy osiedlowej w  Dźwierzutach. Najpierw 
nauczylismy się jak zaprojektować ogród, później 
został uporządkowany teren i zrobiliśmy nasadze-
nia.Zostało zakupione wyposażenie tj. bujawka, 
stół, ławka i  krzesła drewniane. Czekamy jeszcze 
na logowane drewniane leżaki. Byliśmy na wyjeź-
dzie w szczycieńskim kinie oraz pizzerii. Obecnie 
trwa praca nad książką z  legendami z  Dźwierzut 
oraz spotykamy się na warsztaty kulinarne.
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Gmina Dźwierzuty. Wędrówki Janko Muzykanta

Z akordeonem i uśmiechem odkrywa lokalne smaki
Po zimowych kulinarnych wędrówkach po Gminie Dźwierzuty Janko Muzykant wyruszył 
szukać wiosny, a  przede wszystkim jej smaków związanych z  najważniejszym świętem 
chrześcijańskim – Wielkanocą. Wybór padł na miejscowość Rumy, w której tradycje wielkanocne 
są szczególnie żywe (Droga Krzyżowa, konkurs na koszyczek świąteczny, oprawa muzyczna 
i  strażacka w  sobotnie czuwanie i  rezurekcję). Inną przesłanką tej podróży był obchodzony 
w naszym powiecie Rok Klenczonowski. W Rumach Krzysztof Klenczon we wrześniu 1962 roku 
pracował jako nauczyciel w-fu w miejscowej szkole, o czym zaświadcza pamiątkowa tablica na 
jej budynku.

Z wizytą u byłej sołtys
Zanim Janko dotarł do celu swojej podróży odwie-
dził jeden z  trzech starych cmentarzy, zatrzymał 
się przy remizie i świetlicy wiejskiej, poszukiwał na 
rozlewiskach baziowych witek, by wreszcie trafić 
do gospodyni, która przygotowała wielkanocne 
jaja. Kamila Świderska, bo o niej mowa znana jest 
w  swojej wsi, gminie, powiecie i  w regionie. Była 
sołtysem wsi, jest radną powiatową, strażaczką 
OSP Rumy oraz zawodowym pracownikiem PSP 
w  Mrągowie. Tematem tego cyklu kulinarnych 
wędrówek z muzyka w tle były jajka, jako symbol 
odradzającego się życia. Przednówek jest zawsze 
ubogi w  dary natury, kolory, dlatego jak tradycja 
nakazuje ludzie „barwią” najważniejsze symbole 
wielkanocnego świętowania. Pani Kamila za suge-
stią Janko Muzykanta, malowała jaja naturalnymi 
barwnikami jak: łupiny cebuli, burak czerwony, 
szpinak, kurkuma czy kapusta czerwona. Jaja 
kurze uzyskane z kur własnej hodowli wyszły w ko-
lorach: brązu, czerwieni, zieleni, żółci i niebieskim. 
Nie jest to łatwy sposób na „kolory ziemi”, trzeba 
się trochę napracować, efekty też nie są „reklamo-
we”, ale smak i zapach tych jajek jest niepowtarzal-
ny. Na zakończenie pracowicie wspólnie spędzo-
nego czasu Janko Muzykant i  gospodyni Kamila 
zaprezentowali swoje świąteczne wyroby w wiel-
kanocnym koszyczku, życząc wszystkim zdrowych 
i smacznych świąt.

Śledzik u Śledzińskiej
Majowe święta związane są z  rodziną. Rodzinne 
spotkania przy grillu, święta kościelne i rodzinne, 
jak Dzień Matki lub obchodzone uroczyście Dni 
Rodziny. I  właśnie na taką rodzinną wędrówkę 
wyruszył Janko Muzykant z  Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dźwierzutach, wędrówkę niedaleką, bo 
do Dźwierzut. To już piąta odsłona jego „podróży” 
po gminie Dźwierzuty, w której pokazuje kulinar-
ne specjały w  różnych miejscowościach gminy, 
prezentowane przez jej mieszkańców. W maju od-
wiedził szefową Koła Emerytów i Rencistów Zofię 
Śledzińską oraz matkę, babcię i prababcię, a więc 
osobę dla której rodzina jest naturalnym środo-
wiskiem życia i  spełniania się. A  jak rodzina to 
i wspólne posiłki. Nawiązując do nazwiska senior-
ka rodu przygotowała potrawę ze śledzia... W do-
mowym stawie królują karasie, ale śledź zawsze 
był obecny na stołach nie tylko tej rodziny. A śledź 
zakonserwowany mógł być spożywany przy wielu 
okazjach. Janko złowił w rodzinnym stawie oczy-
wiście karasia, ale jako „złotą rybkę” wpuścił z po-
wrotem do wody, aby spełniła wszystkie życzenia 
gospodyni. Dla Dźwierzut, których bogata historia 
jest inspiracją dla nowych przedsięwzięć, jak i dla 
rodzin z  całej gminy, które tworzą indywidualną 
i lokalną opowieść przeżywanych chwil.  

Lato smakuje miętą
To kolejna odsłona kulinarnych wędrówek Janko 
Muzykanta. Tym razem odwiedził sołectwo Są-
płaty i  wchodzącą w  jego skład wieś Julianowo. 
Zanim dotarł do gospodyni kolejnej edycji wę-
drówek z wielką ciekawością obejrzał muzeum re-
gionalne, w którym zgromadzone są stare sprzęty 
i narzędzia zbierane od 1978 roku przez grupę ko-
biet pod kierunkiem Maryny Okęckiej-Bromkowej. 
W  1997 r. Zlikwidowano sąpłacką szkołę i  otwo-
rzono muzeum, którym od początku opiekuje się 
Zofia Kubicka. Janko zamoczył też stopy w jeziorze 
Buczek, z  żalem patrząc jak ubywa w  nim wody. 
W Julianowie w swoim ogrodzie przywitali gościa 
państwo Wiszowaci, po czym gospodyni zaprosi-
ła na ziołowe herbatki, które w tym odcinku były 
prezentowane. Pani Maria pokazała zioła, które ro-
sną na przysłowiowe wyciągnięcie ręki, jak mięta, 
pietruszka i kwiaty dzikiego bzu, czyli te które po-
siada w  swoim ogrodzie. Na żywo przygotowała 
herbatkę z liści mięty. Barwną opowieść o warto-
ści leczniczej ziół, ich aromat i smak można będzie 
zobaczyć i  poczuć na filmiku udostępnionym na 
Facebooku Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwie-
rzutach.

Janusz Ałaj
Fot. Archiwum GOK
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Dźwierzuty. GOK współpracuje z ZS nr 2 ze Szczytna

„Czereśniowe Skarby Jędrzeja”
Pod takim tytułem realizowany jest projekt edukacyjny przez młodzież z Zespołu Szkół Nr 2 
im. Jędrzeja Śniadeckiego w  Szczytnie. Projekt jest odsłoną kilkuletniego ogolnopolskiego 
zadania „Tradycyjny Sad” realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska.
Głównym celem projektu jest poznanie sadow-
niczego dziedzictwa polskich ziem i  restytucji 
starych odmian drzew w  formie minisadu.Szczy-
cieńska szkoła wygrała grant na założenie sadu 

czereśniowego na terenie swojej szkoły. Posadzo-
no dwie tradycyjne odmiany czereśni: hedelfińską 
i  buttnera czerwoną oraz rosliny towarzyszące. 
W  ramach projektu nawiązano również współ-

pracę z  doświadczonym sadownikiem Jerzym 
Wiszowatym z  Julianowa w  Gminie Dźwierzuty. 
17 czerwca grupa młodzieży wraz z  opiekunami 
odwiedziła sad pana Jerzego. Uczestnicy projektu 
zobaczyli na żywo jak pielęgnuje się drzewa i  jak 
to wpływa na ich owocowanie. Pan Wiszowaty 
z  wielkim zaangażowaniem opowiadał o  swojej 
pasji i jak podkreślają uczniowie taki przekaz infor-
macji o wiele bardziej jest zapamiętany.
Dużą cześć wiedzy teoretycznej młodziez zdobyła 
z książek o sadownictwie, wydanych w latach 70-
tych i  80-tych ubiegłego wieku udostępnionych 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w  Dźwierzu-
tach.
Po drodze młodzież odwiedziła również współpra-
cujący z nimi zespół Wrzosy z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Dźwierzutach, który koncertował w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy. Uczestnicy 
projektu wspólnie zaśpiewali z  zespołem i  pod-
opiecznymi piosenki o wiśniowym sadzie i o kwit-
nących jabłoniach, promując jednocześnie swój 
projekt. Opiekunami Zespołu „Czereśniowe Skarby 
Jędrzeja” są Ewa Betlejewska oraz Aneta Soliwoda. 
Współpraca koordynatorów projektu a  Gminnym 
Ośrodkiem Kultury (Janusz Ałaj) i  Gminną Biblio-
teką Publiczną w Dźwierzutach.

Ewa Betlejewska

Dźwierzuty. Muzyczna integracja

Wrzosy połączyły pokolenia
Słoneczny czwartkowy poranek w  Środowiskowym Domu Samopomocy w  Dźwierzutach 
upłynął gościnnie i  muzycznie. Zespół Wrzosy z  Gminnego Ośrodka Kultury zaproponował 
sąsiadom zza miedzy wspólne spędzenie czasu po wielu miesiącach izolacji.
Spotkanie odbyło się w ogrodzie 
za salą gimnastyczną szkoły i peł-
ne było śpiewu. Zespół zaprezen-
tował kilka znanych piosenek oraz 
zachęcił do wspólnego śpiewania 
rozdając wśród słuchaczy śpiew-
niki. Podczas tego spotkania 
miała miejsce również integracja 
międzypokoleniowa, ponieważ 
piknik odwiedziła grupa młodzie-
ży z Zespołu Szkół nr 2 ze Szczyt-
na realizująca projekt „Tradycyjny 
sad”. Nie zabrakło więc piosenek 
związanych z  drzewami owoco-
wymi. Tak miłe rozpoczęcie dnia 
stało się początkiem cyklu wspól-
nych spotkań na różne pory roku 
między zespołem Wrzosy, a pod-
opiecznymi ŚDS w Dźwierzutach.

- Dziękujemy kierownik placówki, 
Małgorzacie Ochenkowskiej za 
zaproszenie, miłą opiekę naszego 
zespołu, poczęstunek i wspaniałą 
zabawę nas wszystkich – mówi 
Janusz Ałaj, instruktor muzyczny 
GOK Dźwierzuty.

Fot. Archiwum GOK
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JEZIORANY. Wrzosy na przeglądzie wojewódzkim

Jedyni z powiatu na przeglądzie
Dźwierzuckie Wrzosy zaprezentowały biesiadny repertuar 
w  czasie XXXVI Wojewódzkiego Przeglądu Kapel i  Zespołów 
Śpiewaczych Warmii i Mazur. Ta folkowa imreza odbyła się 13 
czerwca w Jezioranach.
W przeglądzie wzięło udział ok. 
30 wykonawców, solistów, woka-
listów, instrumentalistów, kapel 
ludowych, zespołów śpiewaczych, 
a nawet śpiewaczo-tanecznych.
Zespół Wrzosy z Gminnego Ośrod-
ka Kultury w  Dźwierzutach był 
jedynym wykonawcą z  powiatu 
szczycieńskiego. - Nasz występ 
podobał się publiczności, czego 
dowodem były brawa od rozba-
wionej widowni – mówi Janusz 
Ałaj, instruktor muzyczny z  GOK 
Dźwierzuty. - Konkurencja była 
duża, ale liczyło się przede wszyst-
kim wspólne artystyczne spotkanie 
po dwuletniej przerwie i wspaniała 
zabawa przy ludowych melodiach 
regionu.
Odbyła się też druga edycji konkur-
su „Jawor – u źródeł kultury” orga-
nizowanego przez Radio Olsztyn. 
Wśród solistów wygrała Elżbieta 
Kasznia z Rozóg.

Janusz Ałaj

CYRLA w Pasymiu
Zespół Cyrla działający przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Dźwierzutach po wielu miesiącach od-
cięcia od grania na żywo i  pozbawiony kontaktu 
z  publicznością mógł wreszcie zaprezentować 
swoją interpretację rockowych polskich przebo-
jów fanom motocykli. A  wszystko to za sprawą 
otwarcia sezonu motocyklowego przy Wieży Ci-
śnień w Pasymiu, które hucznie odbyło się 5 maja. 
Jego organizatorem było Stowarzyszenie MAZUR 
Pasym. Uroczystość poprzedziła msza święta 

i poświęcenie pojazdów. Zespół Cyrla wpisuje się 
w biesiadno-rockowy klimat organizatorów, dlate-
go już po raz drugi uświetnił ich spotkanie swoim 
koncertem (rok temu 25 lipca na otwarciu wieży). 
- Mamy nadzieję, że jeszcze nie raz zagramy dla 
Was w Pasymiu w czasie kolejnych zlotów motocy-
klowych – mówi Janusz Ałaj, instruktor muzyczny 
GOK w Dźwierzutach.

Janusz Ałaj

WRZOSY 
-PIKNIKOWO
Członkowie zespołu śpiewaczego WRZOSY, dzia-
łający przy GOK w  Dźwierzutach, zaszczepieni, 
uśmiechnięci, wreszcie w  środowe popołudnie, 
05.05.2021 mogli się razem spotkać na pierwszej 
próbie wokalnej. Jeszcze nie w  GOK w  Dźwie-
rzutch gdzie zespół ma swoją od 15 lat siedzibę, ale 
na razie u przewodniczącej koła emerytów i renci-
stów Zofii Śledzińskiej. Podczas spotkania pierw-
sze decyzje, ustalenia, terminy przyszłych imprez 
kulturalnych i  do dzieła. Kolejna plenrowa próba 
odbyła się w domku myśliwskim u Bernardy Majek.

„Kurlantka” on-line
W połowie maja począwszy od 2003 r. w  Stawi-
gudzie odbywał się corocznie Warmiński Prze-
gląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych „Kurlantka”. 
Wrzosy uczestniczą w  nim od 2009 r. Sytuacja 
związana z  koronawirusem zmusiła organizato-
rów do zmiany formuły na koncerty online. Dźwie-
rzucki zespół wysłał na przegląd nagranie, teledy-
sk video, piosenki ”Samotny leśny kwiat”, które 
zrealizowane zostało w dźwierzuckim parku.

Fot. Arciwum Zespołu

Fot. Archiwum GOK

PIKNIK CHARYTATYWNY
RAZEM DLA FILIPKA

NIEDZIELA, 25 LIPCA

PARK W DŹWIERZUTACH, godz. 14.00-16.30
Występy artystyczne, licytacje, kiermasz fantów, 
kiermasz ciast, zjeżdżalnie, popcorn, fotobudka, 

grill, strażacka zupa, dinozaur z cukierkami, 
bajkowe postaci, animatorki, pokaz motocykli, 

występ MDP OSP Targowo

BOISKO ORLIK W DŹWIERZUTACH
godz. 15.30-18.00

Rozgrywki drużyn UKS Orlik i Żak z terenu 
województwa, strażacki tor przeszkód, grill, 

dmuchaniec
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Targowo-Miętkie. Sesja foto z przymrużeniem oka

Wesoło u kobiet z KGW
Jak co roku pojawia się dyle-
mat jak uczcić Dzień Matki? 
Ulubione perfumy, zapachowe 
świeczki, czy może książka? 
Pomysłów jest naprawdę wie-
le. Wdzięczność mamom jest 
na całym świecie taka sama. 
Na nietypowy sposób uczcze-
nia mam wpadły panie z  Kół 
Gospodyń Wiejskich z koordy-
nującą ich działania z ramienia 
GOK Anną Weichhaus, która 
zorganizowała im nietypową 
sesję fotograficzną z przymru-
żeniem oka. - Złapanie i zatrzy-
manie w  kadrze uśmiechów, 
spojrzeń, gestów było czymś 
wyjątkowym i  okazją do spę-
dzenia miłych chwil w  gronie 
matek. Efekty będą pamiątką 
na długie lata i pięknym wspo-
mnieniem. Mamy w  trakcie 
robienia zdjęć poczuły się jak 
prawdziwe gwiazdy, co widać 
po uśmiechniętych twarzach. 
Uśmiechom, wygłupom, przy-
tulasom i  zabawie nie było 
końca. Panie czuły się swobod-
nie podczas fotografowania - 
mówi Anna Weichhaus.

Zakończenie „przedszkolnego”  
roku w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna w Dźwierzutach od 
2002 roku uczestniczy w  Akcji „Cała Polska czyta 
dzieciom”. Ogólnopolska społeczna kampania 
promocji czytelnictwa wśród najmłodszych w tym 
roku obchodzi 20- lecie swojej działalności. Dźwie-
rzucki sposób na realizację tego zadania, którego 
pomysłodawczynią od początku akcji jest Dyrek-
tor biblioteki Bożena Nadolska, to cotygodniowe 
wizyty z książką w gminnych przedszkolach. W la-
tach przedpandemicznych przedszkolaki i ucznio-
wie szkół odwiedzały bibliotekę (raz w miesiącu), 
ostatnie dwa lata wymusiły 
inny rytm spotkań. Każde 
poluzowanie obostrzeń 
biblioteka wykorzystywały 
na kontakt z najmłodszymi 
czytelnikami, którzy rów-
nież byli spragnieni słucha-
nia opowieści czytanych 
przez panie bibliotekarki. 
Wybrane książki poruszały 
ważne tematy poznawczo-
-wychowawcze, były też 
wspólnie z  dziećmi anali-
zowane.
W celu „ubarwienia” biblio-
tecznych spotkań pracow-
nice biblioteki przygoto-
wywały różne dodatkowe 
urozmaicenie zajęć jak: ko-
lorowanki, wyklejanki te-

matyczne czy wspólne śpiewanie. Dzieci z Grupy 
„Bystrzaków z  Dźwierzut tak bardzo cieszyły się 
ze wspólnych spotkań i  zrobiły okolicznościową 
książeczkę z okazji Dnia Bibliotekarza dla dyrektor 
biblioteki. Na tydzień przed końcem roku szkol-
nego wszystkim dzieciom z przedszkoli w Dźwie-
rzutach, Orzynach i  Rumach wręczono dyplomy 
aktywnego czytelnika – łącznie 120 dyplomów.

Danuta Kuchcińska – GBP Dźwierzuty

Wiersz DDK
Dyskusyjne Kluby Książki powstały z  inicjatywy 
Instytutu Książki i  działają przy jego wsparciu fi-
nansowym i  merytorycznym od 2007 roku przy 
bibliotekach. W  wojewodztwie warmińsko-ma-
zurskim w 2021 r. funkcjonuje 120 klubów. Człon-
kowie DKK należą do wszystkich grup wiekowych 
i społecznych, mieszkają zarówno w miastach, jak 
i małych wsiach, wykonują różne zawody. Tym, co 
łączy tę zróżnicowaną społeczność, jest czerpanie 
przyjemności z czytania i dyskusji na temat litera-
tury.
Dźwierzucki klub działający przy Gminnej Biblio-
tece Publicznej świętujący swoje pięciolecie po-
wstania funkcjonował cały czas mimo pandemii, 
a nawet wykorzystując tą sytuację do pogłębienia 
swoich czytelniczych pasji. Nie odbywało się wiele 
ustalonych form spotkań, pozostało więcej czasu 
na refleksję i  gimnastykę umysłu. Stąd pomysł 
bibliotekarek i klubowiczek na wiersz promujący 
działalność DKK w ramach konkursu „Podaj dalej” 
organizowanego z  okazji  15-lecia działalności 
Dyskusyjnych Klubów Książki w  naszym woje-
wództwie.
Wiersz został zaprezentowany na czewcowym 
przedwakacyjnym spotkaniu klubu.

Danuta Kuchcińska – GBP Dźwierzuty

Czy wy wiecie, czy nie wiecie
już 5 lat  jesteśmy na świecie.
Czas nam szybko mija
nikt tu się nie obija.
Czytamy książki różne
kryminały i podróżne
mamy  na temat książek swoje zdanie
gdy przychodzimy na spotkanie.
Spotykamy się cyklicznie
kiedyś nawet bardzo licznie
teraz, gdy pandemia nas ogranicza
zakrywamy swoje lica,
lecz nadal książki czytamy,
bo to najlepsza przygoda jaką mamy.

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum GBP
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Dźwierzuty. Kulturalnie w strugach deszczu

Festiwal w skromniejszej odsłonie
W sobotę, 3 lipca, w dźwierzuckim parku spotkali się rzemieśl-
nicy dawnych zawodów, aby podzielić się z  chętnymi swoją 
wiedzą i  umiejętnościami. Byli kowale, wikliniarz, rzeźbiarz 
oraz tkaczka. Wieczorem zagrał olsztyński zespół Sploty, a  w 
poniedziałek wystartowały półkolonie w świetlicy osiedlowej. 
Cały czas swoją przygodę z  odkrywaniem lokalnej historii 
przeżywają też młodzi Mazurscy Odkrywcy w ramach projektu 
“Równać szanse”.
Warsztaty rzemiosła dawnego i  koncert Splotów odbyły się 
w  ramach piątej edycji Festiwalu Kultury Słowiańskiej i  Pru-
skiej. W tym roku – z racji ograniczonego budżetu i niepewnej 
sytuacji pandemicznej - przybrał nieco skromniejszą formę. 
Swoje zrobił też deszcz, który w sobotę nie oszczędzał uczest-

ników. Nie mniej, zaplanowane warsztaty odbyły 
się i chętni mogli spróbować swoich sił w wypla-
taniu wiklinowych koszy, czy tkaniu na krośnie.
Wieczorny koncert zgromadził w sali GOK kilku-
dziesięciu słuchaczy. Sploty to olsztyński zespół, 
który tworzą trzy zakochane w muzyce folkowej 
niezwykłe kobiety: Anna Broda, Maria Rumińska 
i  Małgorzata Ma-
kowska. Panie, po-
mimo ogromnego 
doświadczenia sce-
nicznego, w  składzie 
Splotów zadebiuto-
wały na dźwierzuc-
kiej scenie.


