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Targowo. Odtworzą ostatnie chwile życia Jezusa 

Domalesia przedstawi Misterium Męki Pańskiej 
Szósty raz będzie inny od poprzednich. Zmienia się formuła i miejsce przedstawienia. Domalesia 
odtworzy już nie tylko biblijny przekaz Drogi Krzyżowej, ale również sceny poprzedzające to 
wydarzenie. – Wszystko rozpocznie się od „oferty Judasza” – mówi Wiesław Domalewski. 
Przez pięć lat aktorzy-amatorzy z  Nieformalnej 
Grupy Teatralnej Domalesia przedstawiali przy tar-
gowskim kościele Pasję. Pasja, to inaczej Męka Je-
zusa. Zgodnie z zeszłoroczną zapowiedzią w tym 
roku czeka nas jeszcze bardziej rozbudowane 
przedstawienie. 

Misterium, a nie tylko Pasja 
– Nasze misterium oparliśmy na Ewangelii według 
św. Mateusza – wyjaśnia lider grupy. – To ewange-
lia przeznaczona właśnie w tym roku do czytania. 
Chcieliśmy pokazać to niezwykle ważne dla ludzi 
wierzących wydarzenie jeszcze pełniej. Dlatego 
rozpoczynamy od sceny biblijnej, w której Judasz 
składa kapłanom żydowskim ofertę wydania Je-
zusa za pieniądze. Dla Domalesii rozbudowanie 
formuły o  sceny Ostatniej Wieczerzy, modlitwy 
w Ogrójcu, czy sądu przed kapłanami, to prawdzi-
we wyzwanie. – Musieliśmy znacznie powiększyć 
obsadę – mówi Wiesław Domalewski. – Pojawiają 
się postaci apostołów, którzy towarzyszą Jezusowi. 
Dlatego w tym roku w Misterium wystąpi ponad 
50 osób. Jak zapewnia założyciel grupy, wszystko 
jest już dograne. Odbyły się próby generalne i na 
tych, którzy przybędą na Misterium czekają niesa-
mowite przeżycia. 

W parku, nie przy kościele 
Poszerzenie formuły, to nie jedyne zmiany, jakie 
Domalesia przygotowała. – W poprzednich latach 
nasza Droga Krzyżowa odbywała się przed nabo-
żeństwem wielkopiątkowym. W  tym roku odbę-

dzie się po nim – wyjaśnia Wiesław Domalewski. 
Drugą istotną różnicą jest miejsce przedstawienia. 
Poprzednio odbywała się na placu przy kościele 
w Targowie. Tym razem całość rozegra się w parku 
należącym do Andrzeja Cisowskiego, położonym 
przy remizie strażackiej. To miejsce, pełne starych 
drzew i  o ciekawym ukształtowaniu terenu po-
zwoli aktorom zbudować dodatkową atmosferę 
tajemniczości i mroku. – Bardzo serdecznie zapra-

szamy wszystkich, nie tylko mieszkańców i  para-
fian z Targowa, ale również z innych miejscowości 
naszej gminy. Mamy nadzieję, że dzięki tej pracy, 
włożonej przez tyle osób, uda się nam wszystkim 
jeszcze lepiej wejść w  tajemnice tych zbawczych 
wydarzeń – zachęcają członkowie Domalesii. 

Radosław Dąbrowski 
naszagmina@op.pl

Szanowni Mieszkańcy Gminy Dźwierzuty!
Drodzy Goście i Turyści!

Kiedyś panowało powszechne przekonanie, że zima podobnie jak całą przyrodę, usypia również 
działania człowieka. Było w  tym wiele prawdy, bo skuta mrozem i  przykryta śniegiem ziemia 
odpoczywając, zmuszała do odpoczynku ludzi. Czas zwalniał. Niestety, te czasy już raczej 
bezpowrotnie minęły i  zima dla wielu z  nas jest czasem niezwykle wytężonej pracy. Co działo 
się i  dzieje się w  naszej gminie w  ostatnich miesiącach? Naprawdę wiele. Ruszyły remonty dróg 
Dźwierzuty-Pasym, do którego jako gmina dokładamy ponad 600 tys., oraz Kałęczyn-Zalesie, 
na które otrzymaliśmy dofinansowanie z  Urzędu Marszałkowskiego. Z  tej samej instytucji udało 
się nam pozyskać dofinansowanie 90 tys. złotych na remont drogi do Stankowa. To najwyższe 
dofinansowanie o jakie mogły ubiegać się gminy. Wykupiliśmy oświetlenie drogowe w całej gminie 
od Energa, dzięki czemu będziemy płacili za nie o wiele mniej. Pod koniec zeszłego roku kupiliśmy 

również nowy ciągnik z pługiem i piaskarką, który znakomicie sprawdził się zimą. Wiele działo się również w naszej społeczności. 
Warto wspomnieć chociażby wzruszającą Pierwszą Gminną Wigilię, Orszak Trzech Króli, czy niesamowity finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy, w czasie którego udało się zebrać ponad 8 razy tyle, co w roku 2016. A że nasi mieszkańcy mają wielkie serca nie 
tylko raz w roku, świadczy chociażby akcja RATUJMY DAWIDA, która odbyła się 8 kwietnia. 
Życzę miłej lektury!

Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty.

Fot. Arch. NGT Domalesia
W tym roku Misterium Męki Pańskiej wykona ponad pięćdziesięciu aktorów
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Dźwierzuty. Dyskutowali o reformie oświaty

Wojewoda z wizytą w dźwierzuckim urzędzie
W dniu 23 marca 2017 roku odwiedził gminę Dźwierzuty Wo-
jewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i  Kurator Oświaty 
Krzysztof Marek Nowacki. Goście spotkali się z wójt Marianną Szy-
dlik oraz dyrektorami szkół, przedstawicielami Związków Zawo-
dowych Szkół, radnymi, pracownikami oświaty i Urzędu Gminy. 
Dyskutowano  na temat reformy oświaty tj., procesu jej wdraża-
nia na naszym terenie. Poruszono też temat programu dla szkół 
„Laboratorium”, wdrażanego przez Kuratorium Oświaty w powie-
cie szczycieńskim, w którym będzie uczestniczyła gmina Dźwie-
rzuty i gmina Szczytno. Celem Programu jest wsparcie uczniów 
w wyborze zawodu poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistym 
środowiskiem pracy oraz udział w  wycieczkach zawodoznaw-
czych organizowanych w zakładach pracy różnych branż – Wiąże 
się to z ogromem pracy, ale nie ukrywamy, że jest to dla nas wiel-
kie wyróżnienie – mówi wójt Marianna Szydlik.

Gmina. Trwają prace drogowe na wielu odcinkach

Drogi, drogi i jeszcze raz drogi
Bolączką wielu samorządów jest stan dróg. Nie inaczej rzecz 
się ma w  naszej gminie. Często od lat nieremontowane, 
nieprzystosowane do tak dużego obciążenia i ruchu, dziurawe 
jezdnie są zmorą kierowców. Sytuacja jednak ulega ciągłej 
poprawie. 
Odkąd tylko zeszły śniegi, pracownicy go-
spodarczy gminy ruszyli w  teren i  systema-
tycznie naprawiają szutrowe drogi gminne. 
– Do tej pory udało się wyrównać drogi w Ol-
szewce, Linowie i Dąbrowie – mówi Zbigniew 
Papszun, p.o. kierownika referatu inwestycji 
Urzędu Gminy. – Zrobiliśmy już większą cześć 
dróg w  Rumach i Targowie. W  miarę możli-
wości i  warunków pogodowych będziemy 
prowadzić remont pozostałych dróg gmin-
nych.
Gminne drogi szutrowe, po nawiezieniu na 
nie w  poprzednich latach tłucznia z  nasy-
pów kolejowych są w  dość dobrym stanie. 
Największe usterki są stopniowo usuwane 
w  dużej mierze własnymi środkami gminy. 
Trudniejsze zadania czekają jednak na drogach asfaltowych. Tu jednak też jest coraz lepiej. W zeszłym 
roku została zbudowana droga do Grądów. W tym ruszyła przebudowa drogi Kałęczyn-Zalesie. – To in-
westycja, która będzie kosztować ponad 300 tys. złotych, z czego dużą część pokryje dofinansowanie 
z  Urzędu Marszałkowskiego – mówi wójt Marianna Szydlik. Niewątpliwym sukcesem samorządu jest 
również pozyskanie środków na remont drogi do Stankowa. Tu, gminnym urzędnikom udało się napisać 
projekt, który dostał najwyższy poziom dofinansowania na poziomie 90 tys. złotych. 
Swojego remontu doczekała się również droga łącząca Dźwierzuty z Pasymiem. – To droga powiatowa, 
ale nasz samorząd dokłada do jej remontu ponad 600 tys. złotych – wyjaśnia wójt. 
Gminie udało się również sfinalizować akcję zakupu oświetlenia drogowego. Od końca zeszłego roku 
jesteśmy jego właścicielem. Do tej pory nasz samorząd musiał co roku płacić dotychczasowemu właści-
cielowi – firmie Energa ponad 30 tys. zł. 

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Nowy Radny 
z Targowa
W wyborach uzu-
pełniających do 
Rady Gminy po 
zmarłym Dariuszu 
J a b ł o n o w s k i m , 
mieszkańcy so-
łectwa Targowo 
zdecydowali, że 
zaszczytną funkcje 
Radnego powierzą 
Pawłowi Wyszyń-
skiemu. W  dniu 23 
lutego pan Paweł 
złożył ślubowanie 
i  stał się pełnoprawnym członkiem Rady Gminy. 
Od dziecka mieszkaniec Targowa. Jest mężem 
i tatą dwóch synów – Arka i Michała. Na co dzień 
pracuję w wielbarskiej IKEI, gdzie piastuje stano-
wisko mistrza zmiany. Od wielu lat jest czynnym 
strażakiem ochotnikiem. Od trzech – prezesem 
OSP w  Targowie. – Zdecydowałem się wystarto-
wać w  wyborach uzupełniających na Radnego 
Gminy Dźwierzuty, ponieważ wierzę, że przy 
wsparciu mieszkańców mogę sprawić, iż Sołectwo 
Targowo będzie coraz lepszym miejscem do życia 
– mówi nowy Radny.

Nowy ciągnik 
Z zaoszczędzonych w 2016 roku na inwestycjach 
i przetargach środków udało się za 250 tys. złotych 
kupić 86-cio konnego STEYR’a z  pługiem, turem 
i  posypywaczką. Sprzęt przydał się bardzo i  przy 
okazji sprawdził w  dość trudnych warunkach. 
Zima nie była zbyt sroga, ale i tak śnieg dał się we 
znaki wielu mieszkańcom gminy. Dzięki nowemu 
sprzętowi mogli liczyć na lepszą przejezdność 
dróg.

Drogowskazy w miejscowościach
Aby podnieść bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwić dojazd, w miejscowościach naszej gminy pojawią 
się drogowskazy. – Oznaczenia pojawią się głównie na koloniach – wyjaśnia inspektor Magdalena Załuc-
ka-Dąbrowska. – To właśnie tam najtrudniej poruszać się chociażby służbom ratowniczym. Wiele domów 
jest znacznie oddalonych od głównych dróg, ukrytych w  lasach, czy polach. Żeby mieszkający w nich 
mogli liczyć chociażby na szybki i  bezproblemowy dojazd karetki pogotowia opracowujemy system 
oznakowania. Pierwsze tablice kierujące do poszczególnych domostw pojawią się w m.in. w Dąbrowach 
i koloniach Dźwierzut.
Gminni urzędnicy przygotowują obecnie zapytania ofertowe do wykonawców. Jak zapowiadają pierw-
sze drogowskazy pojawią się w naszej gminie jeszcze przed wakacjami. 

Fot. Archiwum UG
Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki spotkał się z przedstawicielami szkół

Fot. Radosław Dąbrowski
Paweł Wyszyński złożył 
ślubowanie przed Radą 
Gminy

Fot. Arch. GOK
Na przebudowę drogi Kałęczyn-Zalesie otrzymali-
śmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
w kwocie 314 tys. złotych
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Dźwierzuty. Za nami pierwszy koncert charytatywny w ramach zbiórki nr 2017/1370/KS

12390 zł!!! Zebraliśmy tyle na leczenie Dawida!!! Akcja trwa dalej
– Jestem w szoku – mówiła nie kryjąc łez, tuż po liczeniu zebranych w czasie koncertu pieniędzy, 
Marzena Majrowska, mama 21-letniego Dawida. To na rzecz leczenia jej syna kilkadziesiąt osób 
zaangażowało się w  zorganizowanie koncertu charytatywnego, który odbył się 8 kwietnia 
w  dźwierzuckim GOK. W  sumie, wolontariuszom udało się zebrać tego dnia ponad 12 tys. 
złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Dawida metodą wszczepienia komórek 
macierzystych. 

Jak wyglądało to niezwykłe wydarzenie? Zobaczcie sami. Fot. Arch. GOK

Komitet Społeczny Pomocy Dawidowi Majrowskiemu, 
czyli Ewa Dolińska-Baczewska, Regina Bazych  
i Magdalena Retkin razem z bohaterem zbiórki i jego 
mamą, posłem Pawłem Papke i wójt Marianną Szydlik

Wspomóc akcję można było również korzystając ze Strefy 
Urody GOK. Panie Ludmiła Łomiak, Olga Bazych, Dorota 
Paniczko i Renata Kubera ofiarowały swój czas, umiejętności 
i serce, a cały dochód z ich pracy trafił do puszek

Paweł Papke wsparł akcję zbiórki Dawidowi. Nie tylko przywiózł 
i licytował koszulkę, ale sam dołożył się do puszki. Brawo Panie Pośle!

Dzieci uczęszczające na zajęcia do Lidii 
Wanowicz zatańczyły ognistą Zumbę

Dzieci ze SP w Kałęczynie przedstawiły „W książkowej krainie”

Swoje talenty na scenie prezentowali też uczniowie ZSP w Dźwierzutach

Formacja 2eM, czyli Mejdż i Mek wystąpili na koniec koncertu. 
Na scenie pojawił się również Dawid z rodzina

Uczniowie Joanny Gawry-
szewskiej z Fundacji Kreolia 
przyjechali z Jerutek, żeby 
też pomóc w zbiórce
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Dźwierzuty. Za nami pierwszy koncert charytatywny w ramach zbiórki nr 2017/1370/KS

12390 zł!!! Zebraliśmy tyle na leczenie Dawida!!! Akcja trwa dalej
– Jestem w szoku – mówiła nie kryjąc łez, tuż po liczeniu zebranych w czasie koncertu pieniędzy, 
Marzena Majrowska, mama 21-letniego Dawida. To na rzecz leczenia jej syna kilkadziesiąt osób 
zaangażowało się w  zorganizowanie koncertu charytatywnego, który odbył się 8 kwietnia 
w  dźwierzuckim GOK. W  sumie, wolontariuszom udało się zebrać tego dnia ponad 12 tys. 
złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Dawida metodą wszczepienia komórek 
macierzystych. 

Jak wyglądało to niezwykłe wydarzenie? Zobaczcie sami.

To dzięki niemu licytacja przyniosła taki efekt. 
Arkadiusz Nosek w akcji. Brawo za profesjona-
lizm i dotarcie do serc obecnych na Sali

Jak zwykle w tego typu akcjach nie mogło 
zabraknąć Dzieci ze Świetlicy w Dźwierzutach

Uczestnicy zajęć Szkoły Tańca i Dobrych Manier, które prowadzi 
Justyna Reginiak zaprezentowali walca i hip-hop

Uczniowie z Rum pokazali pantomimę 
pt. Przebudzenie wiosny

Olsztyński raper Mejdż przekazał na licytację 
swoje płyty i bardzo chętnie rozdawał autografy

W koncert zaangażowały się wszystkie szkoły z gminy 
Dźwierzuty. Na zdjęciu uczniowie z ZSP w Orzynach

Na tych Panów zawsze można liczyć. Ugotowali grochówkę, dochód z jej sprze-
daży przeznaczyli na wsparcie akcji i jeszcze przeszkolili z pierwszej pomocy!

Koszulka reprezentacji Polski w siatkówce, którą 
przywiózł i licytował Paweł Papke poszła na 
licytacji za 600 zł. Brawo! Dzieciaki z Linowa. Śpiew i taniec

Szczycieński zespół Kuzyni Neptuna zagrał 
porywające szanty z elementami muzyki filmowej. 
Znane do bólu „Morskie opowieści” wzbogacone 
elementami muzyki z „Piraci z Karaibów” zrobiło 
na słuchaczach ogromne wrażenie

Zmęczone, ale z każdą chwilą coraz bardziej wzruszone.  
Dziewczyny Komitetu Społecznego, wsparte w liczeniu przez wójt 
Mariannę Szydlik. Wynik liczenia wywołał u wszystkich łzy

Dzieciaki z Rany Julek, grupy artystycz-
nej prowadzonej przez Alicję Zęgotę 
przygotowały i przekazały na licytację 
piękne jajka wielkanocne, które osiągały 
naprawdę zawrotne ceny. Były też uro-
czymi hostessami

Bał się, bał, ale znakomicie sobie po-
radził! Sebastian Ormowski doskona-
le sprawdził się w roli konferansjera
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A tak wyglądał Dzień Kobiet w Targowie. Dzięki staraniom sołtysa Piotra Nadstawnego i radnego 
Pawła Wyszyńskiego oraz wspierających ich strażaków OSP i panów z rady sołeckiej mieszkanki 
Targowa miały możliwość, w sobotę 4 marca uczestniczyć w pokazie  FAKIR RADAMES SHOW.  
Wszyscy chętni mieli możliwość zrobić sobie zdjęcia z żywymi pytonami. Kosmetyczki z firmy 
AVON zadbały o dłonie mieszkanek sołectwa.

Dźwierzuty. Zamiast goździka dali piękny występ

Panowie paniom - Dzień Kobiet w Dźwierzutach
Ponad 120 mieszkanek gminy Dźwierzuty spędziło wyjątkowy wieczór Dnia Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury. W środę 8 marca połączone siły ośrodka 
kultury, Rady Sołectwa Dźwierzuty i Ochotniczej Straży z Dźwierzut zaprosiły panie na podróż do świata sztuki. 
– Pomysł na wspólne przygotowywanie Dnia Kobiet zrodził się w zeszłym roku – mówi dyrektor GOK Ewa Dolińska-Baczewska. – Panowie z rady sołeckiej i stra-
ży przygotowali wówczas pokaz mody. W tym roku poprzeczka poszła jeszcze wyżej, bowiem wcielili się w postaci kobiet znanych z dzieł sztuki. Były więc m.in.: 
Nefretete, Wenus, Dziewczyna z perłą, Dama z gronostajem, Matka Whistle-
ra, modelka z obrazu „Szał uniesień” Frida Khalo, czy Marlyn Monroe.
Jak wyjaśnia dyrektor GOK, panowie najpierw wzięli udział w  sesji foto-
graficznej, w  czasie której w  charakteryzacji nawiązującej do znanych 
obrazów, powstały zdjęcia wykorzystane później w prezentacji nt. historii 
kobiety w sztuce. W czasie samej uroczystości prezentowali się również na 
żywo. Na tym się nie skończyło. Panowie zaprezentowali również swoje wa-
lory wokalne i wykonali specjalnie na tę okazję przygotowane trzy piosen-
ki. – Były więc kobiety w sztukach wizualnych i muzyce. Panie zgromadzo-
ne na widowni były zachwycone i nagradzały wielokrotnie występujących 
gromkimi brawami – mówi dyrektor placówki. – Ta impreza pokazuje też 
nam wszystkim, jak ogromny potencjał drzemie w mieszkańcach i że przy 
odpowiedniej motywacji i  nastawieniu, razem możemy robić naprawdę 
niesamowite rzeczy.

Radosław Dąbrowski

Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach

Fot. Arch. Organizatora
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Orzyny. Pamiętali o płci pięknej

Dzień kobiet w duchu PRL-u
Również w  tym roku w  sołectwie Orzyny ofi-
cjalnie obchodzono Święto Kobiet. Uroczy-
stość odbyła się w  Zespole Szkolno – Przed-
szkolnym im. Ziemi Mazurskiej w  Orzynach, 
a  miała miejsce dopiero w  niedzielę 12 marca. 
Bo zgodnie z  zamysłem sołtysa Wiesława Do-
malewskiego i  męskiej części Rady Sołeckiej 
– dzień wolny od pracy dał możliwość udziału 
większej liczbie pań i  dziewczyn z  miejscowości. 
W trakcie spotkania miały miejsce nie tylko trady-
cyjne życzenia, ale także podziękowania sołtysa 
za aktywność i  angażowanie się pań w  życie ich 
lokalnej społeczności. Ponadto sołtys przyznał, 
że początkowo ten dzień miał wyglądać zupeł-

nie inaczej, jednak pewne zamierzenia nie mogły 
dojść do skutku. Dlatego na część artystyczną 
złożył się występ młodziutkiej wokalistki z Orzyn 
– Oli Sztymelskiej (która tak naprawdę powinna 
była być tylko gościem i świętować) oraz specjal-
nie na ten dzień przygotowany autorski spektakl 
sołtysa pt. „Dzień Kobiet w Koziegłowach, czyli… 
panowie ratunku!”. Tu wystąpili już tylko mężczyź-
ni, i  to włącznie z  kobiecą rolą sołtysowej Andzi. 
Akcja przedstawienia miała miejsce w  czasach 
PRL-u, a fabuła wiązała się z przygotowaniem ob-
chodów Dnia Kobiet przez miejscowego sołtysa, 
prezesa strażaków, sekretarza partii, komendanta 
milicji, nauczyciela muzyki oraz księdza. Dziwacz-

ne pomysły i  brak kompromisów w  połączeniu 
z  komicznymi dialogami oraz dobrą grą aktorów 
- amatorów szczerze rozbawiły damską widow-
nię. Po spektaklu pojawiły się typowe dla czasów 
PRL-u goździki, a później był czas na kawę i słodki 
poczęstunek oraz rozmowy. W  spotkaniu uczest-
niczyło prawie 50 przedstawicielek płci pięknej 
z wójt Marianną Szydlik i dyrektor szkoły w Orzy-
nach, Małgorzatą Kukowską. Przy okazji pani wójt 
złożyła też Wiesławowi Domalewskiemu życzenia 
z  okazji Dnia Sołtysa, który miał miejsce dzień 
wcześniej, tj. 11 marca.

Dźwierzuty. Przegląd uczniowskich kabaretów 
Kulturalne wagary z GOK
W wiosennym konkursie „Wagary z Kulturą” wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych 
w Linowie, Orzynach i Dźwierzutach. Ich zadaniem była prezentacja wiosennego programu 
artystycznego. W  pierwszej odsłonie konkursu jury uznało przyznać wszystkim szkołom 
pierwsze miejsca.
Wiosenne stroje, dobre humory, piosenki i scenki 
teatralne królowały podczas pierwszego konkur-
su wiosennego „Wagary z Kulturą”, który 21 marca 
odbył się w dźwierzuckim Gminnym Ośrodku Kul-
tury. Do wiosennej rywalizacji zgłosiły się szkoły 
z  Dźwierzut, Linowa oraz Orzyn. Jury w  składzie: 
Katarzyna Kozak plastyk z  MDK w  Szczytnie, Ma-
rianna Szydlik wójt gminy Dźwierzuty oraz Ewa 
Dolińska-Baczewska dyrektor GOK w  Dźwierzu-
tach było zachwycone poziomem przygotowania 
dzieci do konkursu. To sprawiło, że w  pierwszej 
edycji konkursu jury podjęło decyzję o przyznaniu 
trzech równorzędnych pierwszych miejsc. - Dzię-
kuję rodzicom, którzy włączyli się w przygotowa-
nie konkursu, w  szczególności paniom Krystynie 
Piłat oraz Anicie Kostek, a  także instruktor GOK 
Annie Weichhaus za koordynację konkursu - mówi 
dyrektor GOK, Ewa Dolińska-Baczewska. - Wiosen-
ne „Wagary z Kulturą” zakończyliśmy tradycyjnym 
topieniem Marzanny w Strudze Dźwierzuckiej. Na-
grody w  konkursie ufundowali: Sylwia Jaskulska 
wicemarszałek województwa warmińsko-mazur-
skiego, Marianna Szydlik wójt gminy Dźwierzuty 
oraz Gminny Ośrodek Kultury w  Dźwierzutach. 
Dziękujemy nauczycielom: Iwonie Włodkowskiej 
ze Szkoły Podstawowej w  Linowie, Lucynie Mar-
szałek-Piórkowskiej z Zespołu Szkolno-Przedszkol-

nego w Orzynach oraz Hannie Radkowskiej z Ze-
społu Szkolno-Przedszkolnego w Dźwierzutach za 
profesjonalne przygotowanie dzieci do konkursu. 

Program słowno-taneczny zaprezentowały dzieci 
i  młodzież uczęszczające na zajęcia świetlicowe 
do GOK. 

Fot. Arch. Organizatora

Prawie 50 pań wzięło udział w uroczystym Dniu Kobiet w Orzynach Panowie wcielili się w postaci z lat 70-tych

Fot. Radosław Dąbrowski
Wagary z kulturą zakończyło tradycyjne topienie Marzanny 
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Dźwierzuty. Spotkali się by wspólnie świętować

Magiczna Wigilia i Kiermasz 
w amfiteatrze
Ponad pięćset osób wzięło udział w  zorganizo-
wanej przez GOK i  Urząd Gminy Pierwszej Wigilii 
Gminnej i Kiermaszu Bożonarodzeniowym. – Dzię-
kujemy wszystkim, którzy włączyli się w organiza-
cję tego niezwykłego przedsięwzięcia. Było ma-
gicznie – mówi Ewa Dolińska-Baczewska. – Nasze 
elfy obdarowały mieszkańców świątecznymi anio-
łami, a dzięki sponsorom Mikołaj po brzegi wypeł-
nił swój wór słodkościami. 
Na wszystkich, którzy ten wieczór spędzili 
w  dźwierzuckim amfiteatrze czekały wigilijne 
potrawy przygotowane przez Koła Gospodyń 
Wiejskich i OSP Dźwierzuty oraz ciasta wypieczo-
ne przez uczestników kiermaszu. Tego wieczoru 
mogliśmy sobie złożyć życzenia i  wspólnie kolę-
dować. Na scenie zaprezentowali się uczniowie 
wszystkich szkół oraz podopieczni Środowiskowe-
go Domu Samopomocy w Spłatach, a także zespół 

CYRLA. W  czasie Wigilii nagrody za zwycięskie 
prace w  konkursie „Malowniczy kalendarz 2017 
– Mazurskie ptaki” odebrali jego laureaci. – Dzię-
kujemy, że byliście z nami. Mam gorącą nadzieję, 
że gminna Wigilia na stałe zagości w naszym ka-
lendarzu – mówi wójt Marianna Szydlik.

WIGILIA SENIORÓW
Dźwierzuccy seniorzy spotkali się na swojej Wigilii 18 grudnia. Razem z nimi 
byli tego dnia dyrektor Banku Spółdzielczego w  Dźwierzutach Marcin 
Urbański, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w  Dźwierzutach Bożena 
Nadolska i zaproszeni goście. Nie zabrakło oczywiście wizyty Mikołaja, który 
obdarował świętujących słodkimi prezentami.

PRACOWNICY GMINY 
SPOTKALI SIĘ W GOK
Po raz drugi w Gminnym Ośrodku Kultury spotkali się pracownicy gminy. 
Po tradycyjnym złożeniu sobie życzeń i połamaniu się opłatkiem zasiedli do 
wigilijnego stołu. Jak przyznają, to znakomita okazja, aby w codziennym za-
bieganiu choć przez chwilę pobyć ze sobą i porozmawiać. Z minirecitalem 
wystąpili Wiktoria Kłusek i akompaniujący jej na akordeonie Janusz Ałaj.

Fot. Arch GOK

Fot. Arch GOK

W czasie Wigilii Gminnej wystąpiły 
wszystkie szkoły z terenu gminy

Kiermasz Bożonarodzeniowy  
cieszył się ogromną popularnością

Laureaci konkursu „Malowniczy  
kalendarz 2017 – Mazurskie ptaki”

Fot. Arch. Organizatora
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REKORDOWY WOŚP. ZEBRALIŚMY 8230,97 ZŁ
Dobro jest w NAS! Tak możemy podsumować Finał 25 WOŚP. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszy, szkół z naszej gminy, pracowników GOK oraz 
całej rzeszy ludzi dobrej woli, którzy przekazali rzeczy na licytację oraz wsparli akcję poprzez datki do puszek, udało się nam zebrać rekordową kwotę – 8230, 
97 złotych. Dziękujemy Wam wszystkim z całego serca i zapraszamy już w styczniu 2018.

W szczycieńskim sztabie powiedziano nam: 
„Szok! Pobiliście rekord!”

Czasami, żeby uczynić dobro, trzeba się nieźle wysilić 

Dzieciaki podzieliły się z potrzebującymi

W czasie Finału zaprezentowały się wszystkie 
szkoły i grupy działające w GOK

Dzieci z chęcią włączają się w akcje pomocy innym

Razem ze strażakami z Dźwierzut 
wyruszyliśmy kwestować do szkół

Z puszką w Urzędzie Gminy Dźwierzuty 
u skarbnik Agaty Urbańskiej

A my mieliśmy dla nich coś słodkiego w nagrodę J

Grupa teatralna INANIS działająca w GOK 
zaprezentowała bajki w nieco innej odsłonie

Nawet w malutkich klasach są wielkie serca
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Wspominamy Władysława Jączka, 
wieloletniego sołtysa Targowa
Po długiej chorobie, w wieku 79 lat, 19 lutego zmarł wieloletni sołtys i radny Władysław Jączek. To ogromna strata nie tylko dla Tar-
gowa, ale całej społeczności gminy. Pan Władysław był bowiem niezwykle zaangażowanym społecznikiem. I takim go zapamiętamy.
Swoją przygodę z byciem sołtysem rozpoczął jeszcze w Jeleniowie. Niebawem po tym, gdy przeprowadził się wraz z rodziną 
w 1968 roku do Targowa został i tu sołtysem. W sumie, tę szlachetna, ale często trudną i niewdzięczną funkcję pełnił przez 
blisko 40 lat. Był również radnym Rady Gminy przez dwie kadencje. W dużej mierze przyczynił się do powstania remizy stra-
żackiej, w której budowie brał czynny udział. Za swoje zasługi został odznaczony Medalem Bolesława Chomicza oraz Złotym 
Medalem za Zasługi Dla Pożarnictwa.
To również dzięki niemu mieszkańcy Targowa mają możliwość korzystania z kościoła parafialnego. Mało kto już bowiem pamięta, 
że niszczejący i zamknięty kościół ewangelicki, władza ludowa przeznaczyła na początku lat 80-tych na magazyn zbożowy. Jed-
nak grupa mieszkańców, wśród których był Władysław Jączek, w tajemnicy przed władzami posprzątała zaniedbane i zniszczone 
wnętrza i doprowadziła do odprawienia pierwszej Mszy. Wraz z prałatem Ostrowskim nie pozwolili już później do przekształcenia uświęconej świątyni na maga-
zyn. Jak wspomina rodzina ś.p. Sołtysa początkowo jeden z pokoi w ich domu pełnił funkcję zakrystii. W nim przechowywano bowiem szaty i naczynia liturgiczne. 
Pogrążonej w żałobie rodzinie, składamy szczere kondolencje

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Darmowy kurs 
komputerowy 
w gminnej 
bibliotece
Pracownicy Gminnej Biblioteki  Publicznej 
w Dźwierzutach zaprosili mieszkańców gminy na 
darmowy kurs obsługi komputera.  Uczestnicy 
szkolenia spotkali się na czterech cotygodnio-
wych lekcjach w bibliotece po 2 godziny. Zajęcia 
prowadzone były w 5-6 osobowej grupie. Podczas 
zajęć kursanci uczyli się podstawowej obsługi 
komputera, m.in. uruchamianie komputera, ob-
sługa programu Windows XP, obsługa przeglą-
darki internetowej i Internetu, zakładanie skrzynki 
pocztowej e-mail i wysyłanie wiadomości oraz ob-
sługa edytora tekstu Word. Uczestnicy z każdą lek-
cją coraz lepiej radzili sobie z pracą przy kompu-
terze. Prowadząca kurs Bożena Nadolska, dyrektor 
GBP z dużym zaangażowaniem i cierpliwością tłu-
maczyła uczestnikom krok po kroku podstawowe 
funkcje sprzętu komputerowego i  jego obsługi. 
Na zakończenie pierwszego etapu szkolenia każ-
dy z  nich otrzymał dyplom uczestnictwa. O  tym, 
że taki kurs jest bardzo potrzebny mówili jego 
uczestnicy, którzy deklarują, że po świętach wiel-
kanocnych chętnie powrócą do „szkolnej ławy”, 
aby jeszcze w  czasie wakacji zabłysnąć przed 
wnukami swoją wiedzą. Zdobywanie wiedzy na 
każdym etapie życia człowieka buduje poczucie 
własnej  wartości oraz otwartości na stale zmienia-
jący się świat. Pokolenie 50+ nie ma wiele okazji 
do nauki obsługi komputera, dlatego takie inicja-
tywy jeszcze długo będą miały swoich odbiorców.

Danuta Kuchcińska

Dźwierzuty. Z życia młodych strażaków

Strażackie konkursy za nami
30 marca w Urzędzie Gminy w Dźwierzutach od-
było się posiedzenie Komisji Konkursowej, która 
dokonała oceny dostarczonych prac na Eliminacje 
Gminne do XIX Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego pod nazwą „ 25 lat PSP – Profesjonalni, 
Sprawni, Pomocni”.

Komisja w  składzie: przewodniczący Bogdan Za-
jączkowski, sekretarz Nina Wasielewska,  Magda-
lena Załucka-Dąbrowska i Beata Lipska przyznała 
nagrody w poszczególnych kategoriach, określo-
nych w regulaminie Konkursu, następującym oso-
bom:

W dniu 3 kwietnia odbył się również gminny etap 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. 
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyli: Piotr 
Dudziec ze Szkoły Podstawowej w Linowie i Piotr 
Kobyliński z  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w  Dźwierzutach. W  kategorii gimnazjów najlepsi 
byli: Julia Kopyś i Szymon Mazur. W etapie powia-
towym w swojej kategorii wiekowej najlepszy był 
Piotr Kobyliński, który będzie reprezentował nas 
powiat w czasie eliminacji wojewódzkich. Trzyma-
my kciuki!

Fot. Archiwum rodzinne

Fot. Archiwum GBP

Fot. Arch. Organizatora

Uczestnicy konkursu wiedzy pożarniczej

Komisja konkursu plastycznego ocenia 
nadesłane prace

I grupa – autorzy w wieku od 6 do 9 lat
I miejsce - Amelia Grudziądz lat 8 
Szkoła Podstawowa w Linowie
II miejsce - Tomasz Rodzenko lat 9 
Szkoła Podsawowa w Linowie
III miejsce - Rafał Kasprzak lat 9 
Szkoła Podstawowa w Rumach
IV miejsce - Bartosz Jakubiak lat 8 
Szkoła Podstawowa w Linowie
V miejsce - Mateusz Chmielewski lat 9 
Szkoła Podstawowa w Rumach
II grupa - autorzy w wieku od 10 do 13 lat
I miejsce - Kinga Witek lat 13 
Szkoła Podstawowa w Linowie
II miejsce - Igor Witek lat 11 
Szkoła Podstawowa w Linowie
III miejsce - Zuzanna Samsel lat 12 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
IV miejsce - Filip Słomkowski lat 11 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
V miejsce - Kamil Berg lat 12 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dźwierzutach
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Najokazalsze  
palmy wybrane
Do konkursu na Najokazalszą palmę wielkanocną wpłynęło do nas 25 prac 
w trzech kategoriach wiekowych. Tym razem w konkursie mogły wziąć udział 
całe klasy. Jury nie miało łatwego zadania i  po bardzo długich obradach 
postanowiło przyznać następujące nagrody: Klasy 1-3: Miejsce 1 - kl. 1 ZSP 
Orzyny, Miejsce 2 - kl. I SP Rumy, Miejsce 3 - kl. II B ZSP Dźwierzuty. Klasy 4-6: 
Miejsce 1 - klasa V B ZSP Dźwierzuty, Miejsce 2 - kl. VI SP Kałęczyn i Miejsce 
3 - kl. V SP Linowo. W kategorii gimnazjum trzy prace zgłoszone do konkursu 
otrzymały dyplomy za udział. Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażo-
wanym w tworzenie tych pięknych prac!

Warsztaty palmiarskie 
z Haliną Pajką
Warsztaty z  robienia tradycyjnych palm wielkanocnych poprowadziła 
1  kwietnia Halina Pajka ze Stowarzyszenia Twórców Kurpiowskich. Uczest-
niczki zajęć w skupieniu i z ogromną precyzją wykonywały kolejne wzory bi-
bułowych kwiatów, aby finalnie stworzyć z nich palmy. Dziękujemy za Waszą 
wytrwałość i gratulujemy przepięknych palm. Kto się pisze na kolejne warsz-
taty? Tym razem na tapetę bierzemy wycinanki!

Wystawa 
„Pasjonaci natury”

Od 2 marca gości-
liśmy w  Gminnym 
Ośrodku Kultury 
wystawę Pasjona-
ci Natury. Uroczysty 
wernisaż zgromadził 
kilkudziesięcioosobo-
wą widownię. Zdjęcia 
autorstwa Krzysztofa 
Bielskiego i  Sławo-
mira Szymańskiego 
przyciągały również 
oglądających po wer-
nisażu. 

Piekarnia  
z kolejnym wyróżnieniem
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska – Piekarnia w  Dźwierzutach, 
otrzymała tytuł  „Najlepszy z Najlepszych” na Warmii i Mazurach.
Medal i tytuł odebrał na uroczystej gali w olsztyńskiej Filharmonii, 30 marca, 
prezes GS Jerzy Kilijański. –  Otrzymaliśmy Laur „Najlepszym z Najlepszych” 

za sukcesy i promocję regio-
nu Warmińsko-Mazurskiego. 
Jest to dla nas ogromne wy-
różnienie i motywacja do dal-
szej pracy nad tradycyjnym 
pieczywem – przyznaje dum-
ny z wyróżnienia pan Jerzy. 
Ze swojej strony życzymy 
dalszych sukcesów i  odkry-
wania przed nami kolejnych 
doskonałych smaków trady-
cyjnego pieczywa.

Wrzosy w warszawskim 
„Zaciszu”
W sobotę, 25 lutego w Dom Kultury Zacisze w Warszawie odbyła się XV edy-
cja Festiwalu Chórów, Kabaretów i  Zespołów Seniora. Wśród 47 zespołów 
z  Polski i  zagranicy znalazł się Zespół Śpiewaczy „Wrzosy” z  Dźwierzut. Ce-
lem Festiwalu jest integracja i pobudzenie aktywności środowiska Seniorów, 
promocja oraz wspieranie ruchu amatorskiego, a  także próba wyłonienia 
nowych talentów artystycznych. Wymiana doświadczeń i wspólna zabawa.

Ola i Wiktoria wyśpiewały 
eliminacje
W ramach ogólnopolskiego programu „Śpiewajmy polskie piosenki” prze-
prowadziliśmy 5 kwietnia gminny etap konkursu, którego koordynatorem 
z ramienia GOK był Janusz Ałaj. W kategorii szkół podstawowych zwycięży-
ła Wiktoria Kłusek, wśród gimnazjalistów najlepiej zaprezentowała walory 
wokalne Aleksandra Sztymelska. Zwyciężczynie będą reprezentować naszą 
gminę w drugim etapie, który zostanie rozegrany 11 maja w Kamionce koło 
Nidzicy. Gratulujemy i trzymamy kciuki. Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
ze szkół w Dźwierzutach i Kałęczynie oraz nauczycielom, którzy pomagali się 
im przygotować do przeglądu.

Fot. Archiwum GOK

Fot. Archiwum GOK

Fot. Arch. GOK

Fot. Arch. GOK

Fot. Archiwum Organizatora 

Fot. Archiwum GOK

W konkursie na Najokazalszą palmę wygrały 
SP Orzyny i ZSP w Dźwierzutach 

Wystawę odwiedziły m.in. uczennice gimnazjum 
wraz z wychowawczynią Natalią Jakubowicz

Uczestnicy konkursu „Śpiewajmy polskie piosenki”

Uczestniczki warsztatów z Haliną Pajką z Kadzidła

Prezes GS Jerzy Kilijański odbie-
ra nagrodę z rąk Marszałka
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Dźwierzutach. Ferie w GOK-u w pełne wrażeń 

Zimą dzieci nie muszą się nudzić
Zajęcia taneczne, kulinarne, bębniarskie, karate 
i  dyskoteki dla dzieci. W  czasie zimowych ferii 
w Dźwierzutach dzieci miały możliwość poznawać nowe 
formy spędzania czasu. – Mamy nadzieję, że niektóre 
z  feryjnych propozycji przerodzą się w  stałe zajęcia – 
mówi Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK.
W czasie ferii Gminny Ośrodek Kultury w  Dźwie-
rzutach przygotował dla najmłodszych miesz-
kańców gminy wiele atrakcji. Dzieciaki miały do 
wyboru zajęcia świetlicowe, warsztaty taneczne, 
bębniarskie, kulinarne i specjalnie zorganizowany 
dla nich trening karate. Zajęcia taneczne popro-
wadziła instruktorka olsztyńskiej Szkółki Baletowej 
FitDance, Julia Dolińska. – Dzieci mogły poznać 
podstawowe kroki i postawy tańca baletowego – 
wyjaśnia dyrektor. – Pomimo bólu palców u stóp 
były bardzo zadowolone i  cieszyły się, że mogły 
nauczyć się czegoś nowego. Bardzo fajnie wy-
padły też warsztaty bębniarskie. Najpierw dzieci 
samodzielnie wykonały z wiaderek bębenki, a na-
stępnie poznawały podstawy wybijania i utrzyma-
nia rytmu. 
31 stycznia odbył się również, w  sali gimnazjum, 
otwarty trening karate kyokushin, na który przy-
szło ponad dwadzieścioro chętnych do spróbowa-

nia swoich sił w  tej sztuce walki. Było 
to spotkanie zachęcające do udziału 
w treningach powstającej właśnie z ini-
cjatywy GOK i  Szczycieńskiego Klubu 
Kyokushin Karate sekcji. W  czasie ferii 
dzieci i  młodzież z  gminy Dźwierzu-
ty brały również udział w  zajęciach 
rękodzielniczych, kulinarnych i  pro-
wadzonych w  świetlicy osiedlowej. – 
Z pewnością ci, którzy zdecydowali się 
skorzystać z naszej feryjnej oferty mogli 
twórczo spędzić czas. Mamy nadzieję, 
że zwłaszcza nowe formy aktywności 
znajdą zainteresowanie u  najmłod-
szych mieszkańców gminy – dodaje 
dyrektor.

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

DZIECI DZIECIOM
Dzieci uczestniczące w  zajęciach w  GOK odwiedziły Dom 
Dziecka w  Pasymiu. Przedstawiły scenkę jasełek i  układ ta-
neczny do piosenki „Alleluja” L. Cohen’a . Na koniec wręczyły 
słodycze i książkę „Baśniowa kraina” z dedykacją. Jak podkre-
ślają zostały bardzo serdecznie przyjęte przez mieszkańców 
Domu. Szczególne podziękowania składamy pani Małgosi 
Kozłowskiej, która uszyła stroje do układu tanecznego.

Zabawa choinkowa w Rumach
Na zakończenie ferii w sobotę 4 lutego sołectwo Rumy zorganizowało dla swoich najmłod-
szych mieszkańców Choinkę z wieloma atrakcjami. Młodzi uczestnicy karnawałowej zabawy 
chętnie brali udział w konkursach przygotowanych przez Adę Kubicką, jak zabawa z pluszo-
wym misiem, czy gorące krzesła, w których wygrana przypadła Oliwii Więcek i Weronice Tra-
czuk. Wybór Królowej i króla Balu nie był zbyt trudny, ponieważ stroje zwycięzców mówiły 
same za siebie. Jednogłośnie wybrano Zuzannę Więcek i Wiktora Kubickiego, którzy tą za-
szczytną funkcję będą pełnić do następnego roku. Punktem kulminacyjnym programu był 
mini recital Wiktorii Kłusek, uczestniczki zajęć muzycznych w  Gminnym Ośrodku Kultury 
w  Dźwierzutach pod kierunkiem Janusza Ałaja. Występ wokalno-instrumentalnego duetu 
podobał się zarówno dzieciom jak i rodzicom. Wyczekiwanym gościem był Mikołaj, w które-
go rolę od lat wciela się radny gminny Tomasz Witczak, obdarowując najmłodszych słodkimi 
prezentami od sołectwa i rodziców. Choinka była też dobrą okazją do świętowania urodzin 
pełniącej obowiązki sołtys Doroty Witczak, której uczestnicy imprezy życzyli wielu sukcesów 
w pracy na rzecz swojej społeczności. Prowadzenie oraz oprawę muzyczną wiejskiej choinki 
zapewnił Janusz Ałaj. Kolejne wiejskie wydarzenia odbędą się już w wiosennych klimatach.

Ada Kubicka

Fot. Arch. GOK

Fot. Arch. GOK

Fot. Arch. Organizatora

W świetlicy osiedlowej w Dźwierzutach dzieci 
przygotowały przedstawienie

Julia Dolińska poprowadziła w GOK zajęcia baletowe
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Dźwierzuty. Powstała sekcja karate prowadzona przez SKKK

Dzieciaki trenują z najlepszymi w kraju
Dzieciaki i młodzież z gminy Dźwierzuty mają możliwość ćwiczyć karate kyokushin u siebie. Od 7 lutego ruszyła grupa prowadzona przez sempai Piotra Wi-
śniewskiego (2 kyu) ze Szczycieńskiego Klubu Kyokushin Karate. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu.
– Bardzo się cieszymy, że udało się wszystko wreszcie zgrać i zajęcia odbywają się w Dźwierzutach – mówi Ewa Dolińska-Baczewska, dyrektor GOK. 
Pomysł ściągnięcia karateków do Dźwierzut zrodził się już w kwietniu zeszłego roku. Przeszkodą w natychmiastowym rozpoczęciu treningów był niedobór 
instruktorów. – Rozmawialiśmy z sensei Piotrem Zembrzuskim jeszcze w kwietniu 2016r., ale wówczas nie dysponował instruktorami, którzy mogliby prowa-
dzić u nas zajęcia. Obiecał jednak, że jeśli tylko sytuacja kadrowa na to pozwoli, 
wezmą pod uwagę poprowadzenie zajęć w Dźwierzutach. Początkowo miały one 
odbywać się w GOK, ale ze względu na planowany remont i zły stan podłogi po-
stanowiliśmy, że lepsza będzie sala gimnastyczna przy gimnazjum. Przed feriami 
sensei wraz ze swoimi uczniami przyjechali do nas i odwiedziliśmy wspólnie prawie 
wszystkie szkoły w gminie. Były pokazy i chwila na rozmowę. Uczniowie byli za-
chwyceni i zdeklarowali chęć udziału w treningach. Na zorganizowany 31 stycznia 
otwarty trening przyszło kilkadziesiąt osób. Byli gimnazjaliści i przedszkolaki. Sek-
cja powstała i teraz systematycznie trenuje ponad 20 dzieci – wyjaśnia Ewa Doliń-
ska-Baczewska.
Zajęcia będą odbywać się we wtorki i  czwartki w  godzinach 16-18. Zapraszamy 
wszystkich chętnych.

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

KRWIODAWCY  
NIE ZAWIEDLI
23 osoby oddały 14 stycznia krew w  Dźwierzu-
tach. Co warte podkreślenia wśród nas były dwie 
nowe osoby. Krew oddały też trzy małżeństwa. 
Brawo Marcin i Ania, Sebastian i Kasia oraz Grze-
siek i Magda!!! Dziękujemy wszystkim za podzie-
lenie się sobą z potrzebującymi i ratowanie życia 
innym. Dziękujemy również ekipie PCK, która jak 
zwykle z ogromną dozą dobrego humoru i pozy-
tywnej energii zachęca nas do oddawania krwi. 

SENIORZY BEZPIECZNIEJSI
Z okazji przypadających w styczniu Dni Babci i Dziadka w dźwierzuckim GOK odbyło się uroczyste spo-
tkanie dla seniorów. Poza pysznym poczęstunkiem i  programem artystycznym najstarsi mieszkańcy 
gościli również policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie, którzy przypomnieli im o pod-
stawowych zasadach bycia bezpiecznym. – Chcielibyśmy, abyście państwo sami troszcząc się o swoje 
bezpieczeństwo i  przestrzegając przepisy ruchu drogowego dawali dobry przykład młodszym, czyli 
swoim wnuczkom – podkreślała Izabela Głowacka. Po prelekcji wręczyli seniorom i dzieciom zaangażo-
wanym w oprawę artystyczna spotkania odblaski, które mają zwiększyć ich bezpieczeństwo w trakcie 
spacerowania po zmierzchu. 

W marcu swoje 85 urodziny obchodziła Marianna Sędrowska z Dźwierzut. W uroczystości 
uczestniczyła rodzina oraz wójt Marianna Szydlik. Zaproszono także redakcję naszego 
biuletynu. Dziękujemy i życzymy Jubilatce wielu lat w zdrowiu.

Fot. Arch. GOK

Fot. Arch. GOK

Fot. Arch. GOK

Fot. Arch. GOK

Pokaz rozbijania pustaków zrobił na oglądających ogromne wrażenie

Ania i Marcin Czopek  
oddawali krew jednocześnie

Kasia Orłowska poszła w ślady męża 
Sebastiana i zaczęła oddawać krew

Magda Filipiak tym razem oddała krew 
nieco wcześniej niż jej mąż Grzesiek

Policjanci z KPP w Szczytnie przypomnieli wszystkim jak ważna jest troska o bezpieczeństwo

23 KWIETNIA, W  CZASIE MOTORSTART, OD-
BĘDZIE SIĘ KOLEJNA AKCJA POBORU KRWI 
W  DŹWIERZUTACH. ZAPISY OD GODZ. 11.30. 
PARKING PRZY PLACU CENTRALNYM W DŹWIE-
RZUTACH. ZAPRASZAMY!!!



nasza GMINA  DZWIERZUTY NR   5,  STYCZEN - LUTY - MARZEC    2017 str. 14

Kulka. Gmina głównym współorganizatorem biegu

Biegacze z całej Polski walczyli 
o zwycięstwo
Po raz drugi gmina Dźwierzuty włączyła się w  organi-
zację II Mazurskiego Biegu na Kulce, organizowanego 
przez Szarpie Travel i  Jurund Szczytno. – Cieszymy się 
bardzo, że nasza gmina staje się tak aktywna biego-
wo, że dzięki Biegowi na Kulce i  Biegowi o  Złotą Babę 
Dźwierzucką przyjeżdża tu wielu turystów i wiele osób 
do nas wraca – mówi wójt Marianna Szydlik. Jak podkre-
śla wójt, promocja gminy poprzez atrakcje turystyczne 
oraz budowanie dobrego wizerunku miejsca przyjazne-
go aktywnemu spędzaniu czasu jest niezwykle ważna. 
– Mamy piękne tereny, które dzięki tym imprezom są 
odkrywane przez uczestników.
W organizację biegu włączył się również GOK, który na-
głośnił i muzycznie oprawił imprezę. Z mocnym, rocko-
wym brzmieniem wystąpiła CYRLA. Zespół staje się co-
raz bardziej „rodzinny”. Do Doroty i Waldka Fronczków, 
dołączyła grająca na basie córka Marysia.
O bezpieczeństwo biegaczy i  regenerujący posiłek za-
troszczyli się niezawodni strażacy z  OSP Dźwierzuty 
i Targowo. 

Wyniki biegu w klasyfikacji open
Panie: 1. Dunajska Karolina - Olsztyn 2. Deputant Jolanta 
- Elbląg 3. Pietruczuk Alicja - Olecko 
Panowie: 1. Worobiec Marcin - Olsztyn 2. Szydlik Adam - 
Łomża 3. Brynda Marcin – Olecko

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Strażacki turniej 
W dniu 26 lutego 2017 r. w Hali Sportowej odbył 
się II Halowy Turniej Piłki Nożnej Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Dźwierzuty. W rywalizacji 
wzięło udział 7 jednostek z terenu gminy Dźwie-
rzuty. W futbolowe szranki stanęły: OSP Dźwie-
rzuty, OSP Miętkie, OSP Targowo, OSP Rumy, 
OSP Linowo, OSP Nowe Kiejkuty, OSP Rańsk.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - OSP Nowe Kiejkuty
II miejsce - OSP Linowo
III miejsce - OSP Dźwierzuty

Tenisowe Grand 
Prix powiatu
W niedzielę, 12 marca, w  hali sportowej dźwie-
rzuckiego gimnazjum rozegrano III Indywidualny 
Turniej w tenisie stołowym w ramach IV Grand Prix 
Powiatu Szczycieńskiego. Przed rozpoczęciem 
turnieju zawodnicy zostali powitani przez wójt 
Gminy Dźwierzuty Mariannę Szydlik oraz organi-
zatora turnieju Pana Zbigniewa Dobkowskiego. 

Klasyfikacja końcowa:
Kategoria Mężczyźni 40 – 50 lat:
1. Mikosza Piotr
2. Dobkowski Zbigniew

Kategoria Chłopcy Gimnazjum:
1. Wójcik Rafał
2. Mikosza Olaf

Kategoria Chłopcy Szkoły Podstawowe:
1. Dudziec Filip
2. Sztymelski Jakub
3. Frączek Mikoła
4. Wnuk Krystian

Dźwierzucka Liga Halowa
Rozpoczęła się 4 lutego a  zakończyła 11 marca 
odbywała się systemem każdy z każdym w dwóch 
rundach. Na boisku w Hali Sportowej w czasie Ligi 
zostało rozegranych 42 mecze piłkarskie, które 
odbywały się w soboty i niedzielę Podsumowanie 
Dźwierzuckiej Ligi Halowej odbyło się 11 marca. 
Sportowcy amatorzy mogli wreszcie świętować 
zakończenie rozgrywek ligowych.

Podsumowanie ligowych rozgrywek odbyło się 
po zakończeniu ostatniej kolejki, gdzie rozgrywa-

ły się decydujące mecze o  końcowej klasyfikacji 
medalowej .   Nagrody wręczała wójt Marianna 
Szydlik, dziękując wszystkim zawodnikom oraz 
kibicom za tak ogromne zaangażowanie. Zawody 
przygotował oraz prowadził Animator Sportu Ja-
rosław Szpyrka.

I Dźwierzucka Halowa Liga Orlików
Rozpoczęła się 28 stycznia, a  zakończyła się 11 
marca odbywała się systemem turniejowym. Zo-
stało rozegranych 6 turniejów, podczas których 
grano systemem każdy z każdym. Na boisku w Hali 
Sportowej w  czasie Ligi zostało rozegranych 36 
meczy piłkarskich, które odbywały się w  soboty 
i niedzielę

Klasyfikacja końcowa:
I miejsce -  FC Koksy
II miejsce – FC Dresy
III miejsce – Jaszczurki
IV miejsce – Węgorze

NAJLEPSZY ZAWODNIK -  Nikodem Tataranian
NAJLEPSZY BRAMKARZ – Szymon Czopek
NAJLEPSZY STRZELEC – Krystian Fidurski

Przed podsumowaniem ligowych rozgrywek zo-
stał rozegrany mecz piłkarski dzieci kontra rodzi-
ce. Pomimo ogromnych starań rodziców, to dzieci 
wygrały mecz 3 – 1. Rodzice przygotowali słodki 
poczęstunek, który pozwalał miło spędzać czas. 
Nagrody w  postaci pucharów medali gadżetów 
oraz gorącej pizzy, ufundowała i  wręczała wójt 
Gminy Dźwierzuty Marianna Szydlik, dziękując 
wszystkim dzieciakom oraz ich rodzicom za tak 

ogromne zaangażowanie. Zawody przygotował 
oraz prowadził Animator Sportu Jarosław Szpyrka.

Fot. Arch. Organizatora

Fot. Arch. Organizatora

Fot. Arch. Organizatora

Fot. Arch. GOK

Fot. Arch. Organizatora

Biegli też mieszkańcy naszej gminy. 
Tu biegające małżeństwo Magda 
i Grześ Filipiakowie z Targowa

Jak rodzinnie, to rodzinnie! 
Tata na gitarze, córka na basie

OSP Targowo i OSP Dźwierzuty – zado-
woleni po dobrze wykonanym zadaniu. 
Biegacze bezpieczni i nakarmieni

Klasyfikacja końcowa:

I miejsce -  Miękkie Chrupki
II miejsce – John Deere
III miejsce – CHEM PROF
IV miejsce – Rumy
V miejsce – GKS Dźwierzuty
VI miejsce - Zwierzogród
VII miejsce – Coco Jumbo

DRUŻYNA FAIR PLAY - GKS DŹWIERZUTY
NAJLEPSZY ZAWODNIK -  Tomasz Marszałek
NAJLEPSZY BRAMKARZ – Dawid Przybysławski
NAJLEPSZY STRZELEC – Szymon Chrzanowski
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Sport. Tenisowe zmagania w Dźwierzutach

Uczniowie z gminy grali o Puchar Wójta
W piątek, 3 marca, w sali gimnastycz-
nej dźwierzuckiego gimnazjum, 
odbył się Turniej Tenisa Stołowego 
o  Puchar Wójta Gminy Dźwierzu-
ty. Organizatorem zawodów była 
gmina Dźwierzuty wspierana przez 
Gminny Ośrodek Kultury. W  12 gru-
pach rywalizowało 110 zawodników 
i zawodniczek z wszystkich 6 dźwie-
rzuckich szkół. – Bardzo cieszy tak 
duża frekwencja – przyznaje organi-
zator i główny sędzia zawodów Jaro-
sław Szpyrka, który w gminie odpo-
wiada za animację sportu. – Dziękuję 
wszystkim uczestnikom i nauczycie-
lom wychowania fizycznego, którzy 
pomogli w  prowadzeniu zawodów: 
Aleksandrze Ciechackiej, Agacie Bi-
ruk, Marzenie Sztymelskiej, Annie 
Kleniewskiej, Jarosławowi Śmie-
ciuchowi i Łukaszowi Marud. Uczest-
nicy byli naprawdę dobrze przygo-
towani do rozgrywek i myślę, że też 
w dobrej, sportowej atmosferze spę-
dzili wspólnie ten dzień. 

Klasyfikacja końcowa:
Grupa 1- dziewczęta klasy I-III
I. Kleniewska Zuzanna
II. Bakuła Patrycja
III. Alicja Michalewicz

Grupa 2 chłopcy - klasy I-III
I. Mateusz Wyrwas
II. Wiktor Waśniewski
III. Bartosz Jakubiak

Grupa 3 dziewczęta klasy IV-V
I. Oliwia Więcek
II. Aleksandra Sulewska
III. Julia Dec

Grupa 4 chłopcy klasy IV-V
I. Krystian Wnuk
II. Szymon Opalach
III. Jakub Sztymelski

Grupa 5 dziewczęta klasy VI
I. Kamińska Julia
II. Dost Katarzyna
III. Pudlewska Julia

Grupa 6 chłopcy klasy VI
I. Dudziec Filip
II. Marcińczyk Dominik
III. Tabaka Wojciech

Grupa 7 dziewczęta klasy I
I. Samsel Julia
II. Niemyjska Wiktoria
III. Niedzwiecka Gabriela

Grupa 8 chłopcy klasy I
I. Knizia Norbert
II. Pudlewski Sebastian
III. Bakuła Mateusz

Grupa 9 dziewczęta klasy II
I. Zalewska Nikola
II. Tabaka Karolina
III. Opalach Izabela

Grupa 10 chłopcy klasy II
I. Bakuła Krystian
II. Kozłowski Kamil
III. Trętowski Piotr

Grupa 11 dziewczęta klasy III
I. Manelska Aleksandra
II. Jakubiak Marlena
III. Dost Barbara

Grupa 12 chłopcy klasy III
I. Wójcik Rafał
II. Bączek Maksymilian
III. Szydlik Tomasz

Radosław Dąbrowski

Zawodnicy z całej Polski zagrali o Puchar Wójta
W rozegranym w sobotę, 4 marca, w Sali gimna-
stycznej gimnazjum, otwartym Turnieju Tenisa 
Stołowego o  Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty 
wzięło udział 28 zawodników i  zawodniczek. Za-
wody rozgrywane były systemem rosyjskim, do 
dwóch przegranych meczy. Organizatorem turnie-
ju była Gmina Dźwierzuty oraz GOK w Dźwierzu-
tach. – W tym roku poziom turnieju był naprawdę 
bardzo wysoki. Do rywalizacji stanęli zawodnicy 

prezentujący ogromne umiejętności – mówi sę-
dzia główny zawodów, animator sportu w gminie 
Dźwierzuty Jarosław Szpyrka. Nagrody i  puchary 
wręczyła wójt gminy Dźwierzuty Marianna Bogu-
sława Szydlik.

Klasyfikacja końcowa:
Panie :
I. Justyna Żelichowska

II. Monika Poniatowska
III. Julia Dec

Panowie:
I. Baczewski Jacek
II. Kukawski Grzegorz
III. Mikulak Kamil

Radosław Dąbrowski

Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach

Fot. Archiwum GOK w Dźwierzutach

Uczestnicy turnieju o Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty 

O Puchar Wójta w Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego walczyło 28 zawodników
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Otwarcie sezonu motocyklowego

MOTORstart w Dźwierzutach
W kwietniowym kalendarzu imprez dźwierzuckiego GOK pojawiła się zupełnie nowa 
propozycja. Już 23 kwietnia od godziny 11. zapraszamy wszystkich miłośników mo-
tocykli na MOTORstart Rozpoczęcie Sezonu Motocyklowego do Dźwierzut. Tego 
dnia rozpoczniemy sezon motocyklowy od uroczystej Mszy świętej w kościele p.w. 
Trójcy Przenajświętszej w Dźwierzutach.

MOTORstart, to impreza nie tylko dla 
motocyklistów. - Zapraszamy bardzo 
serdecznie wszystkich, którzy chcą spę-
dzić czas w towarzystwie pięknych i gło-
śnych maszyn oraz dobrego rockowego 
brzmienia - mówi Ewa Dolińska-Baczew-
ska, dyrektor GOK. - Mamy nadzieję, 
że zaplanowana na ten dzień parada 
motocyklowa, która przejedzie droga-
mi gminnymi, będzie ogromną atrakcją 
szczególnie dla mieszkańców Dźwierzut, 
Targowa, Orzyn, Rańska, Kałęczyna i Tar-
gowskiej Wólki.
MOTORstart będzie także okazją do 
zbiórki pieniędzy w  ramach akcji Ratuj-
my DAWIDA, z której dochód przekazany 
będzie na leczenie mieszkańca naszej 
gminy. Od godziny 11.30 na parkingu 
przy Placu Centralnym w  Dźwierzutach 
ruszy akcja poboru krwi w którą włączyło 
się Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa z Olsztyna. Zapraszamy 

wszystkich, którzy chcą podzielić się cząstką siebie z innymi. Organizatorem MOTOR-
start są: Gminny Ośrodek Kultury w  Dźwierzutach, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. 
Trójcy Przenajświętszej w Dźwierzutach, Gmina Dźwierzuty, Jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej z terenu gminy. 
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Druga odsłona 
Festiwalu i Biegu
Już po raz drugi zapraszamy Was do Dźwierzut na Festiwal Kultury 
Słowiańskiej i Pruskiej i Bieg o Złotą Babę Dźwierzucką. Spotykamy 
się w  sobotę 8 lipca. Zaczynamy o  15. Bieg ruszy o  godz.17. Czeka 
nas trasa o długości 9,3 km. Większość z niej to drogi leśne, część wie-
dzie po nasypie dawnej trasy kolejowej Biskupiec-Szczytno. Na trasie 
będą czekać dwa punkty nawodnienia i kurtyna wodna, w której bę-
dzie można się schłodzić. Po biegu, dla uczestników, poczęstunek we-
dług przepisów starej kuchni pruskiej. Ci z Was, którzy biegli z nami 
w zeszłym roku mają dobre wspomnienia i zapowiadali, że powrócą. 
Nagrodami w biegu są ręcznie rzeźbione przez zaprzyjaźnionego ar-
tystę figury Bab Pruskich. W tym roku zapraszamy Was także do po-
biegnięcia w przebraniu z epoki Prusów i Słowian. Najlepiej przebra-
ny uczestnik otrzyma od nas nagrodę specjalną.
– Zarówno przed bie-
giem, jak i po nim za-
praszamy do wzięcia 
udziału w  wydarze-
niach Festiwalu Kultu-
ry Słowiańskiej i  Pru-
skiej – zachęca Ewa 
Dolińska-Baczewska, 
dyrektor GOK i  organizator imprez. – Już dziś możemy zdradzić, że 
prawdopodobnie będziemy mieli przyjemność gościć Małgorzatę 
Kalicińską, znaną pisarkę, autorkę serii „Nad rozlewiskiem”. Będziecie 
mogli obejrzeć użyczoną nam przez Państwowe Muzeum Archeolo-
giczne w Warszawie wystawę poświęconą Jaćwingom. Będą warsz-
taty dawnych rzemiosł, pyszne jedzenie, koncerty dawnej muzyki 
i mnóstwo atrakcji. 
Już od godziny 15. na placu przy remizie w  Dźwierzutach będzie 
z  nami Rota Zaciężna Strażnicy Sensburg – grupa rekonstrukcyjna, 
która rozstawi obóz rycerski, podzieli się swoją wiedzą historyczną 
oraz da pokaz walk rycerskich. Rekonstruktorzy walczą w sposób re-
alny, a nie jedynie pokazują symulowane potyczki. Zapraszamy Was 
serdecznie tego dnia do Dźwierzut. Przeżyjcie fajną przygodę zanu-
rzeni we wczesne średniowiecze! Do zobaczenia!!!

Radosław Dąbrowski

PROGRAM:
11.00 - zapisy i sprzedaż biletów (wpisowe 20zł od osoby) ul. Kościelna 1, parking 

przy kościele pw. Trójcy Świętej w Dźwierzutach
12.00 - Msza Święta w intencji bezpiecznego sezonu motocyklowego (kościół 

pw. Trójcy Świętej
13.00 - Start parady motocyklowej trasą: Dźwierzuty - Targowo - Orzyny - Rańsk - 

Kałęczyn - Targowska Wólka - Targowo - Dźwierzuty. 
13.45 - Oficjalne otwarcie sezonu motocyklowego w amfiteatrze na Placu Cen-

tralnym w Dźwierzutach
14.00 - Koncert rockowy; konkursy m. in. najgłośniejszy i najstarszy motocykl, 

najstarsza motocyklistka i motocyklista; pokaz ratownictwa medycznego 
przygotowany przez OSP Dźwierzuty.

16.00 - Zakończenie

Na wszystkich zapisanych uczestników imprezy czeka słodki poczęstunek, kawa, 
herbata, kiełbaski i  kaszanka z  grilla oraz pożywna strażacka grochówka. Dla 
mieszkańców grochówka za symboliczne 5zł

FESTIWAL ROZPOCZNIE O GODZ.  10 
KONCERT ZESPOŁU „PRO MUSICA 
ANTIQUA” W KOŚCIELE EWAGELICKIM 
W DŹWIERZUTACH. WSTĘP WOLNY

Fot. Archiwum GOK

„Chrystus zmartwychwstał! 
Radujmy się! 

W Nim jest nasze życie”

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzę 
wszystkim Mieszkańcom Gminy 

i Gościom spokoju, radości 
i doświadczenia obecności 

Zmartwychwstałego. Niech rozprasza 
ciemności naszego życia

 i napełnia nas wiarą w Dobro.

Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty

wraz pracownikami
Urzędu Gminy

„Alleluja!!! 
Biją dzwony, 
głosząc w świata 
wszystkie strony, 
że zmartwychwstał Pan! 
Alleluja, alleluja, alleluja!”

Dobrych, pełnych rodzinnego ciepła
i zadumy Świąt Wielkanocnych 
wszystkim mieszkańcom Gminy 
Dźwierzuty i Gościom 

życzy
Arkadiusz Aleksander Nosek
Przewodniczący Rady Gminy 

wraz z Radnymi

Zabity za nasze grzechy, powstał, 
aby dać nam życie

Żyjemy w świecie, który bardzo 
przyspieszył. Brak nam czasu na to, 
by delektować się każdą daną nam 
chwilą. Święta też możemy po prostu 
przebiegać, pędząc nie wiadomo gdzie, 
za nie wiadomo czym. Życzę Państwu 
i sobie, aby ten dany nam czas Wielkiej 
Nocy był momentem zatrzymania 
i zauważenia tego, 
co naprawdę ważne.

Ewa Dolińska-Baczewska
Dyrektor GOK/Redaktor Naczelna NGD


