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Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy i Goście!

Czas szybko płynie. Za nami kolejny kwartał życia i  działania. Z  ogromną radością oddaję 
w Wasze ręce kolejny numer naszego biuletynu. Pierwszy numer, który ukazał się w  marcu, 
wzbudził duże zainteresowanie i został bardzo dobrze odebrany. Zarówno ja, jak i pracownicy 
Urzędu usłyszeliśmy wiele dobrych opinii na jego temat. Mam nadzieję, że ten numer 
przyjmiecie Państwo równie dobrze. Dowiecie się z  niego o  tym, czym żyje nasza gmina 
i w którym kierunku zmierza. 
Ja ze swojej strony dodatkowo zapraszam Państwa do wzięcia udziału w  I Festiwalu Kultury 
Słowiańskiej i  Pruskiej, który odbędzie się 25 czerwca w  Dźwierzutach. To zupełnie nowa 
impreza w kalendarzu naszej gminy i zapowiada się naprawdę ciekawie. Jest warta polecenia 

również z tego względu, że została przygotowana siłami pasjonatów i osób, którym chce się działać. Bez dotacji, bez wielkich 
pieniędzy. Czy się uda? To w dużej mierze zależy od nas wszystkich. Do zobaczenia zatem w sobotę, 25 czerwca w Dźwierzutach. 

Marianna Bogusława Szydlik
Wójt Gminy Dźwierzuty

Posiedzenie Rady Gminy Dźwierzuty, które odbyło 
się we wtorek, 7 czerwca, miało charakter absolu-
toryjny. Oznacza to, że radni, na podstawie opinii 
komisji rewizyjnej, Regionalnej Izby Obrachun-
kowej oraz własnego zapoznania się z  realiza-
cją budżetu przez wójt gminy w  roku 2015 mieli 
głosować za przyjęciem sprawozdania, bądź jego 
odrzuceniem. Sesje absolutoryje we wszystkich 
gminach budzą duże emocje. Jest to bowiem sy-
tuacja, w  której osoba sprawująca władzę wyko-
nawczą podlega bezpośredniej i bardzo precyzyj-
nej ocenie zarówno organu wewnętrznego gminy 
(komisji rewizyjnej), jak i  instytucji zewnętrznej, 
czyli RIO. Dodatkowo, wszyscy radni mają prawo 
wnosić zastrzeżenia i wątpliwości. 
Najpierw pozytywną opinię o  realizacji budże-
tu wyraziła komisja rewizyjna Rady Gminy, któ-
rej przewodniczy Krzysztof Sawicki. Później do 

urzędu trafiła pozytywna opinia Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Stwierdzenie, że radnym pozo-
stało jedynie zagłosować na „tak” było by zbytnim 
uproszczeniem, jednak nikt z  15 osobowej rady 
nie miał pytań, wątpliwości i zastrzeżeń. Ostatecz-
nie wszyscy, jednogłośnie udzielili wójt absoluto-
rium za rok 2015.
- To pierwsza sesja udzielająca absolutorium, któ-
ra w pełni mnie dotyczyła – mówi wójt Marianna 
Szydlik. – Poprzednia, w  roku 2015 obejmowała 
wykonanie budżetu w  2014, a  był to rok, w  któ-
rym sprawowałam funkcję jedynie przez grudzień. 
Tym razem odpowiadałam za całoroczną realizację 
budżetu i zarządzanie samorządem. Wójt ma cało-
roczną kontrolę nad realizacją budżetu. Wspólnie 
ze skarbnikiem śledzą na bieżąco to, co dzieje się 
z gminnymi pieniędzmi. Nie jest więc tak, że opi-
nia komisji, bądź RIO jest jakimś zaskoczeniem. 

Z drugiej strony, działań i spraw jest tak wiele, że 
coś zawsze może umknąć. Dlatego tym bardziej 
cieszy, że w 2015 roku nic złego w kwestii realizacji 
budżetu się nie wydarzyło.
Po sesji radni gratulowali wójt Szydlik tak dobrej 
opinii zarówno komisji, jak i RIO. – Bardzo miło jest 
czytać, że w samorządzie, w którym pełnimy rolę 
radnych, wszystko działa sprawnie, nie ma uchy-
bień i  zaniedbań. To w  ogromnej mierze zasługa 
pani wójt i zespołu pracowników, który stworzyła. 
Serdecznie jej gratuluję i wierzę, że każdy kolejny 
rok budżetowy będzie równie dobrze realizowany 
– mówi Arkadiusz Nosek, przewodniczący Rady 
Gminy.

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Dźwierzuty. Sesja absolutoryjna za nami

Radni jednogłośnie udzielili absolutorium 
wójt Mariannie Szydlik
- To pierwsza sesja udzielająca absolutorium, która w pełni mnie dotyczyła – mówi wójt 
Marianna Szydlik. – Poprzednia, w roku 2015 obejmowała wykonanie budżetu w 2014, a był 
to rok, w którym sprawowałam funkcję jedynie przez grudzień. Tym razem odpowiadałam za 
całoroczną realizację budżetu i zarządzanie samorządem.

Fot. Radosław Dąbrowski
Radni jednogłośnie udzielili wójt Mariannie Szydlik  absolutorium za rok 2015
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Około 31 milionów złotych…
… tyle potrzebujemy zainwestować w infrastrukturę wodno-ściekową, aby wszyscy 
mieszkańcy mieli zapewniony odpowiedni dostęp do wody i kanalizacji. 
To wykazał przeprowadzony na zlecenie Urzędu Gminy Audyt wodno-ściekowy 
gminy Dźwierzuty.

– Przeprowadzony w  ostatnich miesiącach audyt 
wodno-ściekowy pokazał prawdę o stanie wodo-
ciągów i kanalizacji w gminie – mówi Magdalena 
Załucka-Dąbrowska z  referatu inwestycyjnego 
urzędu gminy. – Przed nami ogromne wyzwanie 
doprowadzenia wodociągów do wymaganych 
standardów. W pierwszej kolejności będziemy mo-
dernizować stację uzdatniania wody w Orzynach, 
która powstała na początku lat 90-tych XX wieku. 
Dlatego, że jej odbiorcy mają największe pro-
blemy z  zaopatrzeniem w  wodę. Wymaga wielu 
zmian i wybudowania dodatkowej studni. Równie 
pilne są modernizacje stacji w Rumach i Dźwierzu-
tach. Dodatkowo w  Dźwierzutach, na działce na 
której znajduje się ujęcie wody należy ustanowić 
strefę ochronny pośredniej ujęcia wody. Do tej 
pory, przez wiele lat, składowany był na tym miej-
scu gruz i  śmieci. A  przepustowość gleby w  tym 
miejscu jest dość duża, bo są to piaski. Warstwa 
wodonośna z której pobierana jest woda pitna po-
siada słabą izolację od powierzchni terenu, wobec 
czego ujęcie wymaga szczególnej ochrony.

Środki zabezpieczone,
inwestycja będzie ukończona w 2017
Jak wyjaśnia gminny inspektor, modernizacja sta-
cji w Orzynach zostanie zrealizowana w 2017 roku. 
Obecnie inwestycja jest na poziomie nanoszenia 
poprawek w  projekcie i  przygotowywania wnio-
sku do WFOŚ. – Wniosek do WFOŚ został już zło-
żony, ale ze względu na błędy w projekcie otrzy-
maliśmy go do poprawienia – wyjaśnia Magdalena 
Załucka-Dąbrowska. – Kolejny nabór będzie we 
wrześniu i do tego czasu projektanci zobowiązali 
się usunąć wszelkie nieprawidłowości.

Kosztorys inwestycji szacuje, że rozbudowa i mo-
dernizacja stacji w  Orzynach będzie kosztować 
około 750 tys. złotych. Z racji na to, że do sieci wo-
dociągowej podłączone jest również Marksewo, 
część kosztów pokryje gmina Szczytno. – Mamy 
zabezpieczone wszystkie środki na tę inwestycję 
– mówi wójt Marianna Szydlik. – Czekamy jedynie 
na wrześniowy nabór wniosków. Staramy się pozy-
skać jak najwięcej środków zewnętrznych, ponie-
waż budżetu naszej gminy nie stać na takie koszty. 
Zdaję sobie sprawę jak uciążliwy dla wielu osób 
w  naszej gminie jest brak wystarczającej ilości 
wody. Dlatego robimy, co możemy i na ile nas stać, 
aby jak najszybciej rozwiązać ten problem. Jednak 
wszystkiego od razu po prostu nie da się zrobić. 
Z  jednej strony z powodu braku wystarczających 
środków finansowych, a z drugiej z powodów pro-
ceduralnych.

Spięcie sieci wodociągowej 
Kałęczyn-Rańsk
nie spełniło oczekiwań
Zaplanowana kilka lat wcześniej i  wybudowana 
w  zeszłym roku spinka sieci wodociągowej mię-
dzy Kałęczynem a  Rańskiem miała zabezpieczyć 
niezbędną ilość wody mieszkańcom Rańska, 
Jeleniowa, Miętkich, Marksewa i  Orzyn. Niestety, 
pobór wody, przepustowość rur wodociągowych 
i brak obliczeń projektowych o wydajności wybu-
dowanej nitki sprawia, że nie zdaje ona rezultatu. 
– Jak wykazały badania przeprowadzone w czasie 
audytu, gdyby połączono Targowo z  Orzynami, 
zwiększyłaby się ilość wody w  całej sieci – wyja-
śnia Magdalena Załucka-Dąbrowska. – Od strony 
Rańska do Orzyn rury wodociągowe mają o poło-

wę mniejszy przekrój. Dlatego mieszkańcy praw-
dopodobnie nie odczuli poprawy w zaopatrzeniu 
w  wodę. Planowana rozbudowa i  modernizacja 
stacji uzdatniania wody w Orzynach oraz obejście 
przewężenia spowoduje zwiększenie przepusto-
wości sieci w tych dwóch miejscowościach. 

Ewa Dolińska-Baczewska
naszagmina@op.pl
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Orzyny. Przygotowują projekt modernizacji stacji uzdatniania wody

Wody będzie więcej, ale nie od razu
Od kilku lat mieszkańcy wschodniej części gminy uskarżają się na brak wystarczającej 
ilości wody w  okresie letnim. Brak wcześniejszej modernizacji stacji uzdatniania wody 
w Orzynach, obsługującej część sieci wodociągowej między miejscowościami Orzyny, Rańsk, 
Jeleniowo, Miętkie i  Marksewo sprawił, że latem – zwłaszcza, kiedy przyjeżdżają letnicy 
i zwiększa się pobór – wody w kranach praktycznie nie ma.
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Przebudowa i remont drogi Targowo-Kałęczyn, na odcinku w Tar-
gowskiej Wólce była jedną, ale nie jedyną z palących potrzeb infra-
struktury drogowej na terenie gminy. Wielu mieszkańców narzeka 
na nieremontowane od lat, wąskie i  dziurawe jezdnie. Doraźne 
łatanie coraz większych dziur nie rozwiązuje już problemu.

Na szutrach jest dobrze,
gorzej z asfaltami
– Drogi szutrowe udało się doprowadzić do naprawdę dobrego 
stanu – wyjaśnia Joanna Kobylińska z Urzędu Gminy w Dźwierzu-
tach. – Przez kilkanaście tygodni woziliśmy na nie tłuczeń z toro-
wiska trasy Biskupiec-Szczytno. Nawet przemierzający te drogi 
codziennie nasi listonosze mówią, że tak dobrego stanu dróg 
gminnych dawno nie było. Dużo gorzej jest z drogami asfaltowy-
mi. Część należy do starostwa powiatowego, część jest w naszym 
zarządzie. Ciągle poszukujemy środków, żeby poprawiać ich ja-
kość.
Problem naprawy i przebudowy dróg jest jednym z ważniejszych 
tematów, które przewijają się podczas sesji rady gminy. – Radni 
i  sołtysi często zgłaszają ten problem – mówi przewodniczący 
Rady Gminy, Arkadiusz Nosek. – Jako Rada Gminy wspólnie z pa-
nią wójt pracujemy nad tym, żeby środków na ten obszar było jak 
najwięcej.

Poszukują środków
na kolejne remonty
Zadowoleni mieszkańcy Targowskiej Wólki podkreślają, że mimo 
uciążliwości, jakie sprawiają prace drogowe w  ich miejscowości, 
cieszą się, bo wreszcie mają i  szeroką wygodną drogę i  chodni-
ki oraz zatoki autobusowe. W  rozmowach podkreślają, że teraz 
mieszkańcy innych miejscowości im zazdroszczą.
– Zdajemy sobie sprawę, że wiele z naszych dróg wymaga napra-
wy, poszerzenia, budowy chodników. Cały czas poszukujemy środ-
ków, aby poprawiać ich stan i  bezpieczeństwo – zapewnia wójt. 
W najbliższej kolejności będziemy remontować drogi Kałęczynem 
i Zalesiem oraz drogę do Grądów. W przyszłym roku ruszą również 
prace na odcinku drogi Dźwierzuty-Pasym. W planach mamy re-

mont drogi do Rogal. Naprawy wymagają również drogi 
do Dąbrowy i  Stankowa. Zapewniam, że na ile 
pozwoli nam budżet i pozyskane środki, będzie-
my robić wszystko, aby stan naszych dróg syste-
matycznie się podnosił.

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Strażacy z Rańska i Targowa mają powody do za-
dowolenia. Tuż przed obchodami Powiatowych 
Dni Ochrony Przeciwpożarowej w ich jednostkach 
zawitały średnie wozy bojowe marki Renault. Jak 

podkreślają, pomimo tego, że samochody służyły 
już przez kilka lat w  jednostkach francuskich, są 
w  znakomitym stanie i  znacznie podnoszą zdol-
ności operacyjne ich jednostek. 

Jednostki OSP w  Rańsku i  Targowie przez wiele 
lat korzystały z samochodów marki STAR. Były to 
bardzo wysłużone pojazdy. Dlatego strażacy zwra-
cali się przez wiele lat o pomoc w wymianie pojaz-
dów. Udało się. Gmina pozyskała niezbędne środki 
i  obie jednostki mogą cieszyć się nowoczesnym 
sprzętem. – Na preferencyjnych warunkach po-
życzki udzielił WFOŚ, który wspiera działania stra-
ży na terenie gminy od lat. Dzięki temu, za 350 tys. 
zł, w miejsce wysłużonych Starów roczniki 79’ i 82’ 
zostały zakupione dwa średnie wozy bojowe mar-
ki Renault – wyjaśnia Joanna Kobylińska z Urzędu 
Gminy w Dźwierzutach.  
Wszystkie jednostki otrzymały po 3 tys. zł dotacji 
z  budżetu gminy na wkłady własne do pisanych 
projektów. Dodatkowo gmina zabezpieczyła 
środki na wkład własny OSP Linowo w  przepro-
wadzenie termomodernizacji – dodatkowe 3 tys. 
zł, oraz na projekt rozbudowy i remontu strażnicy 
w Dźwierzutach.

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Rańsk-Targowo. Zakupili samochody dla OSP

Strażacy w nowoczesnych wozach bojowych

Fot. Danuta Kuchcińska
W czasie Powiatowych Obchodów Ochrony Przeciwpożarowej wozy bojowe OSP Rańsk i Targowo 
zostały poświęcone przez ks. Jarosława Wiszowatego

Targowska Wólka. Mieszkańcy zadowoleni mimo utrudnień

Droga szeroka, jak autostrada
Dobiega końca remont odcinka drogi powiatowej w Targowskiej Wólce. Jak podkreślają 
mieszkańcy, pomimo utrudnień, jakie niesie ze sobą remont, czują się wreszcie bezpieczniej, 
bo w ramach inwestycji zostały wykonane chodniki i zatoczki autobusowe.
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`O problemach z ukończeniem inwestycji budowy 
parku w  Dźwierzutach pisaliśmy w  poprzednim 
numerze „Naszej Gminy Dźwierzuty”. Przypomina-
my, że chodziło o niejasności związane z zakresem 
wykonanych prac przez poprzedniego wykonaw-
cę i  naliczeniem przez niego, nieuzasadnionych 
zdaniem urzędu gminy w Dźwierzutach, kosztów 
związanych choćby z pompownią fontanny, której 
de facto nie ma. Taka sytuacja sprawiła opóźnienie 
w realizacji inwestycji.

Pytają „po co nam amfiteatr?”
Jednak zgodnie z  zapowiedziami wójt, prace 
mające na celu ukończenie inwestycji ruszyły po 
Wielkanocy. Obecnie, ze specjalnych kamiennych 
konstrukcji, zwanych gabionami, ustawiana jest 
widownia amfiteatru. – Wiele osób pyta: po co 
nam amfiteatr? Co tam się będzie działo?” – mówi 
wójt Szydlik. – Rozumiem, że takie pytania się ro-
dzą. Jest to bowiem zupełnie nowy obiekt i nowa 
rzeczywistość w naszej miejscowości. A często to, 
co nowe budzi wiele pytań. Również tych o zasad-
ność pewnych działań. Mamy jednak wiele pomy-
słów na wykorzystanie tego miejsca. Chcemy, żeby 

stało się letnim centrum kulturalnym naszej gmi-
ny. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, już w tym 
roku odbędą się w nim pierwsze imprezy. Na pew-
no pierwszą z nich będzie oficjalne otwarcie parku 
i oddanie go do użytku. O dacie tego wydarzenia 
będziemy informować wszystkich mieszkańców 
gminy.

Miejsce na rodzinne festyny i koncerty
Wójt zapewnia, że planowane wydarzenia będą 
atrakcyjne dla różnych grup odbiorców. – Jest to 
miejsce, w  którym można organizować zarówno 
pikniki, jak i  niewielkie koncerty. Tylko w  naszej 
gminie mamy wielu bardzo uzdolnionych miesz-
kańców. Chcemy ich promować, umożliwiać poka-
zanie się innym – wyjaśnia Marianna Szydlik. – Bu-
dowa amfiteatru była zaplanowana już na samym 
początku inwestycji, którą gmina realizuje od kilku 
lat. Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać środki 
i kolejny, myślę, że bardzo ładny obiekt, będzie słu-
żył naszym mieszkańcom i gościom.
Wójt wyjaśnia również, że do tej pory nie było 
w  gminie miejsca, w  którym tego typu imprezy 
plenerowe mogłyby się odbywać. – Plac przy re-

mizie OSP w  Dźwierzutach nie do końca nadaje 
się do takich imprez, szczególnie bardziej kame-
ralnych. Nie ma tam choćby widowni. A  jeśli wi-
dzowie usiądą na specjalnie wystawianych krze-
sełkach, nie widzą tego, co dzieje się na scenie. 
Teraz zarówno artyści, jak i  widzowie, będą mieli 
zdecydowanie większy komfort – mówi Marianna 
Szydlik.

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Zespół śpiewaczy „Wrzosy” z Dźwierzut wziął udział w XIV Warmińsko-Mazur-
skim Przeglądzie Chórów i  Zespołów Śpiewaczy „Kurlantka 2016”. W  dniach 
13-14 maja podczas przeglądu zaprezentowały się 33 zespoły. - Przegląd stał 
się jednym z  najważniejszych wydarzeń kulturalnych amatorskich zespołów 
ludowych, dlatego tym bardziej cieszy nas, że mogliśmy w nim po raz kolejny 
uczestniczyć – mówi Bogusława Siedlecka kierownik zespołu Wrzosy. - Przegląd 
w audycji „Raz na ludowo” emituje Radio Olsztyn, a całość odbywa się pod pa-
tronatem Ireny Derdoń wójt gminy Stawiguda.
Wszystkie zespoły swój ludowy charakter podkreślały nie tylko doborem re-
pertuaru, ale także strojami i instrumentami. - Dziękujemy publiczności za tak 
gorące przyjęcie naszego występu oraz słowa uznania pod kierunkiem naszej 
prezentacji scenicznej – dodaje pani Bogusława. Organizatorzy przeglądu 
tradycyjnie obdarowali uczestników dyplomami i   pamiątkowymi rzeźbami. 
Dźwierzuckie „Wrzosy” uczestniczyły w przeglądzie już po raz szósty. Podczas 
uroczystej gali podsumowującej przegląd Janusz Ałaj wraz z  Bogusławą Sie-
dlecką przekazali dyrektorowi GOK w Stawigudzie Witoldowi Lubowieckiemu 
podziękowania za zaproszenie, pielęgnowanie tradycji folkowych i profesjonal-
ną organizację „Kurlantki”.

W Urzędzie Gminy w  Dźwierzutach podsumowano Eliminacje Gminne 
XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „W trosce o na-
sze bezpieczeństwo”. Nagrody wręczali wójt Marianna Szydllik, prezes OSP 
Adam Maliński oraz zastępca naczelnika Piotr Kostek.
Nagrody otrzymali:
W kategorii Szkół Podstawowych 1-3
1m. Lena Zawitowska SP w Kałęczynie
2m. Zuzanna Podpora SP w Linowo
3m. Nikola Mielczarczyk SP w Linowie
4m. Aleksandra Retkin SP w Linowie
5m. Paweł Mallek SP w Rumach
W kategorii Szkół Podstawowych 4-6
1m. Alicja Krajewska SP w Rumach
2m. Maria Gos SP w Kałęczynie
3m. Gabriela Rogalska ZS-P w Dźwierzutach
4m. Zuzanna Samsel ZS-P w Dźwierzutach
5m. Kinga Kandybowicz ZS-P w Dźwierzutach
W kategorii Gimnazjum
1m. Maja Krajewska Publiczne Gimnazjum w Dźwierzutach
2m. Oliwia Deptuła Publiczne Gimnazjum w Dźwierzutach
3m. Angelika Rodzenko Publiczne Gimnazjum w Dźwierzutach
4m. Tomasz Rębiszewski Publiczne Gimnazjum w Dźwierzutach
5m. Tomasz Szydlik Publiczne Gimnazjum w Dźwierzutach.
Laureaci miejsc otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy, a wszyscy uczest-
nicy upominki.

Dźwierzuty. Amfiteatr w centrum miejscowości

Park coraz bliżej ukończenia
Prace przy ostatnim etapie budowy parku w Dźwierzutach idą pełną parą. Od kilkunastu 
tygodni, wyłoniona w przetargu firma wykonuje prace ziemne i układa z gabionów amfiteatr. 
– Chcemy, żeby otwarcie amfiteatru i tak naprawdę parku zbiegło się z dożynkami gminnymi – 
mówi wójt Marianna Szydlik.

Wrzosy na wojewódzkim 
przeglądzie „Kurlantka 2016”

Fot. Archiwum zespołu Wrzosy

Młodzi plastycy nagrodzeni

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska
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O PROJEKCIE
Fundacja Mazurskie Centrum Kultury i Sztuki we współpracy z Katarzyną Szulc
Pomysłodawca, organizator i kurator:
Katarzyna Szulc
Miejsce realizacji projektu:
posiadłość artysty malarza Andrzeja Cisowskiego w Targowie
Patronat, pomoc w promocji wydarzeń:
Ambasada Finlandii w Warszawie, Gmina Dźwierzuty, Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach
Kontakt ws. projektu
Katarzyna Szulc: +358 45 1781340, +48 535 883 585
katarzynaszulc@artistsbirth.com

Posiadłość Andrzeja Cisowskiego
Fundacja Mazurskie Centrum Kultury i Sztuki powstała w 2015 roku z inicjatywy artysty  
Andrzeja Cisowskiego.

Andrzej Cisowski (ur. 1962) - w latach 1982 - 1987 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie. Jest również absolwentem Kunstakademie w Düsseldorfe. Po studiach mieszkał przez wiele lat 
za granicą. Jego obrazy były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i grupowych m.in. 
w Polsce, Francji, Holandii, Niemczech, Korei, Japonii i USA. Prace artysty znajdują się w licznych ko-
lekcjach muzealnych i prywatnych. Angażując się w projekt „Artist” i udostępniając młodym artystom 
swoją posiadłość w Targowie, Andrzej Cisowski pragnie stworzyć miejsce do artystycznych poszuki-
wań.

Katarzyna Szulc (ur. 1986) – z wykształcenia jest historykiem sztuki i filologiem fińskim. Obecnie pisze 
pracę doktorską poświęconą sztuce fńskiej. Prowadziła zajęcia na Uniwersytecie w Helsinkach oraz wy-
kładała gościnnie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Warszawskim 
oraz Uniwersytecie Gdańskim. Zajmuje się promowaniem młodych artystów, organizowaniem wystaw 
artystycznych i wydarzeń kulturalnych. Współpracuje również z wieloma organizacjami i instytucjami 
zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jest pomysłodawcą, organizatorem i kuratorem projektu „Artist”.

Sztuka street artu, 08.-22.06.
Projekt performatywno-muzyczny, 15.-21.08.

Fiński artysta Emilio Mäkipää  
zmienia przestrzeń w gminie Dźwierzuty

FOT Emilio Mäkipää,3feR, Meren Pauhe-zdjęcie dzięki uprzejmości artysty

W czerwcu w Targowie gościł fiński artysta street 
artu – Emilio Mäkipää, pseudonim 3feR. Mimo bar-
dzo młodego wieku Emilio podąża własną ścieżką 
artystyczną. Jego spektrum ekspresji artystycznej 
jest bardzo szerokie, gdyż oprócz graffti, tworzy 
on także obrazy i  maluje odzież oraz prowadzi 
m.in. warsztaty dla seniorów, z  którymi wspólnie 
realizuje projekty pod nazwą Six Five Cru. Emilio 
pobierał nauki u takich mistrzów jak Viktor Marke-
lov czy Jani Tolin, a  jego prace można podziwiać 
w Danii, Hiszpanii i we Włoszech. Liczne artykuły 
prasowe w  Helsingin Sanomat, Yle, Turun Sano-
mat, Länsiväylä czy City potwierdzają wielkie zain-
teresowanie, jakie wzbudzają jego graffti.
W ramach projektu Artist Emilio Mäkipää spędzi 
na Mazurach dwa tygodnie (8.-22.06.2016).
W tym czasie fiński artysta pomaluje kilka budyn-
ków należących do gminy m.in. Hydrofornię w Tar-
gowie oraz stare budynki gospodarcze znajdujące 
się na terenie posiadłości mieszkańców Targowa 
m.in. u Andrzeja Cisowskiego. Projekt ma na celu 
zapoznanie osób w różnym wieku ze sztuką street 
artu i stworzenie artystycznej wioski na Mazurach. 
Na zakończenie wizyty artysty w Polsce, w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w  Dźwierzutach, zostanie 
zorganizowany dwudniowy festiwal w dniach 21. 
i 22. czerwca, podczas którego Emilio razem z pol-
skim artystą street artu, Danielem Szymczykiem, 
pseudonim Dansen, stworzą graffti na ścianach 
Gminnego Ośrodka Kultury w  Dźwierzutach. Po-
nadto mieszkańcy oraz turyści będą mogli wziąć 
udział w warsztatach z malowania graffti na ubra-
niach oraz przyłączyć się do jam session prowa-
dzonego przez Jakuba „JaiCob” Szlązaka (perkusja, 
gitara), Kubę Szpakowicza (klawisze), Eddie’go 
E-Five (wokal/rap) oraz Pawła „DjHerman” Herdzi-
ka.

- Projekt Artist ma na celu stworzenie miejsca, do 
którego będą przybywać młodzi i  utalentowa-
ni artyści z  całego świata, jak również mentorzy 
i mistrzowie, którzy będą mogli dzielić się swoimi 
doświadczeniami z  młodym pokoleniem – mówi 
Katarzyna Szulc kurator projektu. - W posiadłości 
artysty Andrzeja Cisowskiego w Targowie zamie-
rzamy stworzyć niezależną przestrzeń twórczą.

fot Emilio Mäkipää-zdjęcie Toni Pitkänen
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Dwudziestu czterech uczestników stanęło w szranki gminnego etapu XXXIV Spotkań z Poezją. Jury, któremu przewodniczyła mrągowska poetka Hanna Szym-
borska nie miało łatwego zadania. Poziom wykonania był zróżnicowany, podobnie jak dobór repertuaru.
W poszczególnych kategoriach pierwsze trzy miejsca przedstawiają się następująco:

Szkoły Podstawowe, klasy I-III
1. Lena Zawitowska – SP Kałęczyn
2. Dominika Prościńska – SP Linowo
3. Aleksandra Redkin – SP Linowo

Szkoły Podstawowe, klasy IV-VI
1. Julia Kozłowska – ZSP Dźwierzuty
2. Julia Kasperska – SP Kałęczyn
3. Gabriela Rudnicka ZSP Dźwierzuty

Gimnazjum
1. Gabriela Romanik
2. Mateusz Damięcki
3. Krzysztof Kalinowski

Osoby, które zajęły pierwsze i drugie miejsce w każdej z kategorii wieko-
wych reprezentowały gminę Dźwierzuty na etapie powiatowym, 25 maja 
w Szczytnie. Uczestników eliminacji gminnych oceniało jury w składzie: 
Hanna Szymborska, Wiesław Domalewski oraz Danuta Kuchcińska. 
Wszystkim recytatorom dziękujemy! Zwycięzcom gratulujemy.

W ekonomii i socjologii coraz częściej pojawia się 
termin „społecznej odpowiedzialności biznesu”. 
Jest to pojecie, które w  Polsce jest stosunkowo 
nowe. I  funkcjonuje w  dość specyficzny sposób, 
często podciągany pod marketingowe akcje pro-
mujące markę. Są to więc wszelkiego rodzaju 
ogólnopolskie akcje sportowe, których patronami 
są producenci niezdrowej żywności, organizowa-
ne przez huty konferencje naukowe o  wartości 
zdrowego powietrza, czy nagłaśniane przez me-
dia zdjęcia, na których widać niby przypadkowo 
uchwyconych prezesów wielkich koncernów, któ-
rzy w pocie czoła kopią studnie dla mieszkańców 
Sahary.
Jest oczywiście cała masa firm, ogromna część 
sektora biznesu, który pomaga bez wielkiego 
afiszowania się. Wspiera badania, rozwój, zabez-
piecza środki wielu fundacjom i  instytutom. Są 
to zarówno wielkie koncerny, jak i zupełnie małe, 
często jednoosobowe firmy. Także u nas, w naszej 
gminie są tacy ludzie. Na łamach naszego biule-
tynu chcemy ich pokazywać. Nie jest to łatwe. Bo 
pomimo ogromu pomocy, której udzielają, chcą 
pozostać anonimowi i nie lubią mówić o  tym, co 
dobrego robią. Podobnie jest w  przypadku pana 
Arkadiusza Serafina, który skromnie podkreśla, że 
to, co robi to przecież nic wielkiego.
- Sklep prowadzę już prawie 20 lat. Zaczynałem 
w październiku 1996 – mówi Arkadiusz Serafin. – 
Skoro jakoś funkcjonuję i mogę, to staram się po-
magać innym. Pamiętam, jak zakładano w Dźwie-
rzutach klub piłkarski. Przez ponad rok w  nim 
grałem. Wówczas brakowało nam wielu rzeczy. 
Dlatego teraz, kiedy jest z mojej strony taka moż-

liwość, staram się pomóc. Wiadomo, nie jest to nic 
wielkiego, ale wiem, że jeśli kilka osób myśli po-
dobnie jak ja, już coś dobrego można zrobić.
Kibicem GKS Dźwierzuty jest od samego począt-
ku. – Znam ludzi, którzy zakładali klub, znałem 
wszystkich prezesów, jeździłem na mecze jako 
kibic. Więc, kiedy była potrzeba również pomaga-
łem – wyjaśnia skromnie.
Dźwierzucki klub piłkarski, który w  tym sezonie 
awansował do ligi okręgowej, nie jest jedynym be-

neficjentem pana Arka. Z jego pomocy korzystają 
szkoły, sołectwa, OSP w  Dźwierzutach, świetlica 
w tej miejscowości i GOK. – Dlaczego pomagam? 
Nie wiem. Trudno to opisać. Pieniądz zawsze moż-
na wydać, coś więcej kupić, a nawet przetracić na 
głupstwa. A ja jakoś lubię po prostu pomóc. I cie-
szę się, kiedy mogę to robić.

Ewa Dolińska-Baczewska
naszagmina@op.pl

Ludzie. Społeczna odpowiedzialność biznesu

Pomagam, bo mogę i lubię
– Pamiętam, jak zakładano w Dźwierzutach klub piłkarski – mówi Arkadiusz Serafin. – Przez 
ponad rok w  nim grałem. Wówczas brakowało nam wielu rzeczy. Dlatego teraz, kiedy jest 
z mojej strony taka możliwość, staram się pomóc. Wiadomo, nie jest to nic wielkiego, ale wiem, 
że jeśli kilka osób myśli podobnie jak ja, już cos dobrego można zrobić.

Fot. Radosław Dąbrowski
Pan Arek z ogromną radością pokazuje podziękowania, które otrzymał od dzieci ze świetlicy

Fot. Radosław Dąbrowski

Dźwierzuty. XXXIV Konkurs Recytatorski „Spotkania z Poezją”

Szymborska, Tuwim i Gałczyński w GOK-U

galeria na gokdzwierzuty.pl
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W sobotę, 4 czerwca, odbyły się w Dźwierzutach Powiatowe 
Obchody Dni Ochrony Przeciwpożarowej. W  czasie imprezy 
gościliśmy przedstawicieli ruchu pożarniczego z  całego po-
wiatu szczycieńskiego, przedstawicieli krajowego i wojewódz-
kiego zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych, przedstawicieli 
Komend Wojewódzkiej i  Powiatowej Straży Pożarnej oraz 
wielu znamienitych gości. Tego dnia miało również miejsce 
nadania nowego sztandaru jednostce OSP w  Dźwierzutach, 
która w  tym roku obchodzi jubileusz 110-lecia powstania. 
Swój wyjątkowy dzień miały również jednostki OSP Rańsk 
i Targowo. Prezesi tych jednostek otrzymali kluczyki do nowo 
zakupionych średnich wozów bojowych Renault, które zastą-
piły wysłużone Stary. Dzieci z  Zespołu Szkół w  Orzynach za-
prezentowały program „Jak Wojtek chciał zostać strażakiem”, 
Wrzosy zaśpiewały specjalnie przygotowane na tę okazję pio-
senki, a działający przy GOK-u rockowy zespół Cyrla dał popis 
prawdziwie mocnego grania. Wieczorem, najbardziej wytrwali 
bawili się przy muzyce disco polo. 

Dźwierzuty. Strażacy z całego powiatu świętowali w naszej gminie

Powiatowe Obchody Dni Ochrony Przeciwpożarowej oraz Jubileusz 110-lecia OSP w Dźwierzutach

Wójt Marianna Szydlik przekazuje prezesom OSP w Targowie 
i Rańsku kluczyki do nowo zakupionych wozów bojowych

Reprezentacja pocztów sztandarowych jednostek OSP z powiatu szczycieńskiego

Strażacy z OSP Rańsk przy swoim nowym samochodzie

Wiceprezes Wojewódzkiego Zarządu OSP Józef Maciejewski wbija 
pamiątkowy gwóźdź w drzewiec nowego sztandaru OSP Dźwierzuty

Uroczyste przekazanie sztandaru prezesowi 
OSP Dźwierzuty Adamowi Malińskiemu

Na wszystkich przybyłych czekał posiłek. 
Nikt nie wyszedł ze strażackiego placu głodny

Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orzynach zaprezentowały 
program „Jak Wojtek został strażakiem
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Dźwierzuty. Strażacy z całego powiatu świętowali w naszej gminie

Powiatowe Obchody Dni Ochrony Przeciwpożarowej oraz Jubileusz 110-lecia OSP w Dźwierzutach

ODZNACZENIA OTRZYMALI

Złoty Znak Związku
OSP Dźwierzuty dla sztandaru

Medal Bolesława Chomicza 
Marian Janiszewski OSP Dźwierzuty

Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa 
Sławomir Kazimierczak OSP Dźwierzuty
Jan Wiesław Bilski OSP Dźwierzuty
Kazimierz Soliwoda OSP Nowe Kiejkuty
Tadeusz Topa OSP Rańsk
OSP Linowo
OSP Miętkie

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
OSP Rańsk

Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
Damian Kaźmierczak OSP Rumy
Sebastian Osojca OSP Rumy
Piotr Siwek OSP Dźwierzuty
Michał Morawski OSP Dźwierzuty
Gabriel Łomiak OSP Linowo
Tomasz Nartonowicz

Odznaki Strażak Wzorowy
Kamil Orłowski OSP Linowo
Tomasz Kotula OSP Rańsk
Adam Maliński OSP Dźwierzuty
Mirosław Mikulak OSP Targowo

Zespół Wrzosy wykonał specjalnie przygotowane na jubileusz 
110-lecia OSP w Dźwierzutach piosenki

Msza święta ekumeniczna rozpoczęła Powiatowe 
Obchody Ochrony Przeciwpożarowej

Orkiestra dęta z Zielonych uświetniła uroczystość i towarzyszyła 
przemarszowi kolumny z kościoła na plac strażacki

Wójt Marianna Szydlik, gospodarz obchodów, wita przybyłych gości

O to by dzieciom się nie nudziło zatroszczyła się ekipa GOK-u. Było 
malowanie buziek, puszczanie wielkich baniek i konkurs plastyczny

Na zakończenie bloku artystycznego koncert 
rockowych coverów dał zespół Cyrla

Fot. Danuta Kuchcińska

galeria na gokdzwierzuty.pl
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Dźwierzuty. Strzelecka rywalizacja z SKS „Bielik”

I Zawody Strzeleckie o Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty

Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy GOK w Dźwierzutach, którego opieku-
nem jest instruktor Anna Weichhaus, a prezesem Adrian Gołyś w dorocznej Spartakiadzie 
klubów HDK z powiatu szczycieńskiego, w kategorii młodzieżowej zajął I miejsce, w ka-
tegorii dorośli II miejsce. Spartakiada odbyła się 11 czerwca w Jedwabnie. Główną nagro-
dą jest jednodniowy pobyt w hotelu „Natura” w Warchałach. Kolejnym etapem będzie 
udział dźwierzuckiej drużyny w  zmaganiach na szczeblu wojewódzkim, które odbędą 
się w sierpniu.

W kwietniu, na strzelnicy w Dźwierzutach odbyły 
się I  Zawody Strzeleckie o  Puchar Wójta Gminy 
Dźwierzuty. Do rywalizacji zgłosiło się 35 zawodni-
ków i zawodniczek z Dźwierzut, Olsztyna, Szczyt-
na, Giżycka, Mrągowa, Mikołajek oraz Lidzbarka 
Warmińskiego.
– Zawody przebiegały w  miłej, sportowej atmos-
ferze – mówi Albert Dzik. – Poziom był bardzo wy-
soki, o czym świadczą osiągnięte wyniki. 193 pkt. 
na 200 możliwych w konkurencji karabin sporto-
wy, czy 189 pkt. na 200 możliwych w konkurencji 
pistolet sportowy. Dziękujemy za tak wysoką fre-
kwencję i miło spędzoną sobotę - podsumował za-
wody Albert Dzik, sędzia główny. - Mamy nadzieję, 
że nie zabraknie was podczas kolejnych zawodów. 
Organizatorami zawodów były Strzelecki Klub 
Sportowy “Bielik” z  Dźwierzut oraz Gminny Ośro-
dek Kultury w Dźwierzutach. Zwycięzcy otrzymali 
książki ufundowane przez Starostwo Powiatowe 
w  Szczytnie reprezentowane tego dnia przez wi-

cestarostę Marcina Nowocińskiego. Zdobywcy 
pierwszych trzech miejsc nagrodzeni zostali oko-
licznościowymi pucharami i dyplomami, a miejsc 
IV-VI dyplomami. Nagrody wręczyli Ewa Dolińska-
-Baczewska dyrektor GOK Dźwierzuty oraz Piotr 
Mielecki prezes Strzeleckiego Klubu Sportowego 
“Bielik”. Zawody uświetniły swoim występem dzie-
ci i młodzież z GOK Dźwierzuty oraz YANKO KAPE-
LA.

SKS „Bielik”

Lista nagrodzonych podczas I  Zawodów Strze-
leckich o Puchar Wójta Gminy Dźwierzuty

Pistolet centralnego zapłonu (Pcz 10)- zawodnicy 
oddawali 10 strzałów ocenianych:
1. Kraft Marcin - 91 pkt.,
2. Dzik Albert - 89 pkt.,
3. Pruszyński Wojciech - 89 pkt.,
4. Puszko Radosław - 86 pkt.,

5. Dzik Mariola - 84 pkt.,
6. Frączek Krzysztof - 82 pkt.,

Pistolet sportowy (Psp 20)- zawodnicy oddawali 
20 strzałów ocenianych:
1. Puszko Rarosław - 189 pkt.,
2. Kraft Marcin - 186 pkt.,
3. Dzik Albert - 180 pkt.,
4. Całka Marcin - 177 pkt.,
5. Pruszyński Wojciech - 174 pkt.,
6. Krysztopik Mariusz - 174 pkt.,

Karabin sportowy (Ksp 20) - zawodnicy oddawali 
20 strzałów ocenianych:
1. Kraft Marcin - 193 pkt.,
2. Golon Arkadiusz - 187 pkt.,
3. Kondratowicz Sławomir - 186 pkt.,
4. Całka Marcin - 184 pkt.,
5. Dzik Albert - 181 pkt.,
6. Ulatowski Marek - 181 pkt.

Szczegóły meczu:
GKS Dźwierzuty - Olimpia II Olsztynek 3:0

Bramki:
Elsner (a. P.Bazych)
Elsner (a. Kołakowski)
Kołakowski (a. Elsner)

Skład:
Granicki; M.Szpyrka, Sztymelski, Hołod (85’ J.Szpyrka), 
Malewicz; Kujtkowski (30’ Ciebień), Elsner,  
P.Bazych (70’ Olszewski), Kołakowski, Król, A.Bazych.

Dźwierzuty zwycięzcami 
spartakiady HDK 2016

Fot. archiwum GOK
Reprezentacje z Dźwierzut z nagrodami

galeria na gokdzwierzuty.pl

Fot. Amelia Baczewska
Zwycięzcy zaprezentowali bardzo wysoki poziom umiejętności strzeleckich

Awans drużyny GKS Dźwierzuty
Czerwcowa wygrana zapewniła 
drużynie GKS Dźwierzuty awans 
do klasy Okręgowej. Serdecznie 
gratulujemy!!!

GRATULUJEMY!
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Czasem los zabiera nam kogoś o  wiele za wcze-
śnie. 13 maja zabrał nam druha Karola Kaźmiercza-
ka. Młody strażak ochotnik z Rum miał zaledwie 22 
lat. Zginął nieszczęśliwie w wypadku samochodo-
wym. 
Karol był pasjonatem motoryzacji, zawsze 
uśmiechnięty, pogodny, życzliwy. – Wszyscy bar-
dzo go lubili. Zawsze pełen szalonych, ale dobrych 
pomysłów – wspominają kolegę znajomi.
Karol w OSP był od dziecka, trzy lata czynnie brał 
udział w  akcjach. Kiedy zawyła syrena, biegł jako 
pierwszy. Dodatkowo czynnie udzielał się w życiu 
społecznym. Za swoją postawę został odznaczony 
Odznaką Wzorowego Strażaka.
– Był takim dobrym duchem naszej miejscowości. 
Bardzo nam go brakuje – mówią z  żalem miesz-
kańcy Rum.

RD

Więcej wiemy o historii tej najstarszej w gminie jednostki w cza-
sach powojennych. W 1946 roku jednostka po krótkiej przerwie 
została reaktywowana. Zakładali ją druhowie Marcin Sagała, Wie-
sław Laszczak, oraz nieznani z imion panowie Grabowicz, Piekar-
ski i Żebrowski. Pierwszym powojennym prezesem został wybra-
ny druh Gancewicz. Strażnica przeniosła się z ul. Szczycieńskiej 
na ul. Strażacką i  stała w  miejscu obecnej. Do pożarów straż 
wyjeżdżała wozem konnym z pompą. W latach 60-tych nastąpił 
pierwszy duży skok w rozwoju jednostki. Pojawiły się pierwsze 
szkolenia i zakup nowego sprzętu. Od 1995 roku jednostka nale-
ży do KSRG. – Mamy cztery kierunki działania – wyjaśnia prezes 
Maliński. – Ochrona pożarnicza, ratownictwo wodno-lodowe, 
techniczne i poszukiwawcze. 
W OSP Dźwierzuty jest około 70 osób. 26 z nich czynnie bierze 
udział w akcjach. – Są to strażacy posiadający wszelkie niezbęd-
ne szkolenia. Rocznie mamy około 100 wyjazdów – wyjaśnia 
prezes.
Działalność OSP Dźwierzuty to nie tylko akcje ratunkowe. Jed-
nostka czynnie działa w obszarze pomocy charytatywnej. W ze-
szłym roku dźwierzuccy strażacy wydawali osobom najbardziej 
potrzebującym żywność z Banku Żywności. Włączają się również 
w animacje życia społecznego i kulturalnego w gminie. Współ-
pracują z  Urzędem Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury, radą 
sołecką i  innymi stowarzyszeniami. Sami organizują różne im-
prezy. Nie martwią się również o  kolejne strażackie pokolenia. 
Drużyna młodzieżowa to w tym momencie 14 osób. Są również 
kolejni chętni, którzy już zdeklarowali chęć wstąpienia w szeregi 
OSP. 

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

- Pana Andrzeja można było spotkać 
w  dwóch miejscach – wspomina prezes 
OSP w  Dźwierzutach, Adam Maliński. – 
Był albo przy remizie, albo na swoim po-
dwórku i wówczas też przeważnie patrzył 
w  jej kierunku, bo mieszkał praktycznie 
przez płot ze straż-
nicą. To człowiek, 
jakich naprawdę 
mało. Jego życie 
było w  zasadzie 
podporządkowane 
OSP.
Druh Andrzej przez 
wiele lat pełnił 
funkcje w  zarządzie 
OSP Dźwierzuty. Był 
przez trzy kadencje 
zastępcą naczelni-
ka i przez tyle samo 
czasu skarbnikiem 
jednostki. Zawsze 
uczynny, uśmiech-
nięty. – Dusza czło-
wiek – wspominają 
zmarłego kolegę 
dźwierzuccy strażacy. – Co ważne, druh 
Andrzej był niezwykle otwarty na wszel-
kie nowości związane ze strażą i  sprzę-
tem. On często nas o czymś informował. 
Lubił poznawać i  nie bał się nowocze-
snych rozwiązań. Można powiedzieć, że 
nasza jednostka jest na takim poziomie 
w dużej mierze dzięki jego postawie i en-
tuzjazmowi – mówi Adam Maliński. 

Na kilka dni przed śmiercią postawę dru-
ha Andrzeja docenił krajowy zarząd, który 
przyznał mu Złoty Znak Związku. – Powie-
dzieliśmy mu o tym w szpitalu, bardzo się 
ucieszył. Mieliśmy nadzieję, że jego stan 
się poprawi i  że odbierze odznaczenie 

osobiście, w  czasie 
obchodów powia-
towych, które będą 
w  Dźwierzutach 4 
czerwca. Niestety. 
Odznaczenie zostało 
przywiezione przez 
Dyrektora Zarządu 
woj. Grzegorza Mat-
czyńskiego oraz puł-
kownika Stanisława 
Mikulaka na mszę 
pogrzebową – wspo-
mina prezes OSP 
Dźwierzuty.
Życie i  postawa dru-
ha Andrzeja przy-
niosły także owoce 
w  postaci kolejnych 
pokoleń strażaków. 

Jego dwóch synów jest czynnymi ochot-
nikami. A  ostatnio, do drzwi OSP puka 
również jego wnuczka, która zadekla-
rowała już chęć wstąpienia w  strażackie 
szeregi. 

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

110 lat chronią i ratują. 
OSP Dźwierzuty

Dźwierzuty. Wielka strata dla OSP.  
Zmarł człowiek w pełni oddany straży

Jego życie było służbą  
– druh Andrzej Kopyś

Rumy. OSP w żałobie

Przedwczesna śmierć  
– druh Karol Kaźmierczak 

Fot. arch. GOK
Bycie strażakiem staje się w dźwierzuckiej  
jednostce powołaniem wielopokoleniowym

Są ludzie, którzy na zawsze wpisują się w  obraz 
świata, który tworzą. Takim człowiekiem był zmarły 
3 maja w wieku 75 lat druh Andrzej Kopyś. Pomimo 
sędziwego wieku praktycznie do końca życia był 
czynnym strażakiem. 

Nie zachowały się nazwiska założycie-
li. Z badań pułkownika Stanisława Mi-
kulaka wiemy natomiast, że jednost-
ka strażaków ochotników powstała 
w Dźwierzutach już w 1906 roku. – Ist-
niała praktycznie bez przerwy, z wyłą-
czeniem działań wojennych – wyjaśnia 
obecny prezes OSP Adam Maliński.

Fot. Arch. prywatne
Jego uśmiech pozostanie 
w pamięci rodziny i przyjaciół 
na zawsze

Fot. arch. prywatne Państwa Kopyś
Druh Andrzej Kopyś czynnie 
wspierał dźwierzucką OSP do końca 
życia. Na zdjęciu z żoną Zofią
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Dźwierzuty. I Kabareton Środowiskowych Domów Samopomocy

Pokazali jak dobrze się bawić
Pewne miejsca kojarzą się sztampowo. Myśląc 
o  nich posługujemy się stereotypami. Ludzie, 
którzy je tworzą, często jednak wymykają się tym 
stereotypom. Dowodem tego są chociażby domy 
samopomocy, które wzięły udział w Kabaretonie. 
Pomysł i organizacja, to dzieło ŚDS przy Fundacji 
VERITAS w  Sąpłatach. Atmosfera i  bardzo wysoki 
poziom, to dzieło zarówno gospodarzy, jak i  ich 
wspaniałych gości z sześciu ośrodków. Kabareton 
odbył się 19 maja w  Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dźwierzutach. Uczestniczyło w nim siedem do-
mów z: Sąpłat, Ukty, Prejłowa, Piecek, Marcinkowa, 
Piasutna, Szczytna i  Pisza. Śmiechu było co nie 
miara!

zdjecia na gokdzwierzuty.pl
Fot. Ewa Dolińska-Baczewska
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Arkadiusz Dziczek, Piotr Dzięgo, Tomasz Flis, Roman Jan Głąbowski, Paweł Królikowski, Sławomir Szy-
mański, Jacek Tyc... to właśnie ich prace zamknięte w projekcie „PASJONACI” mieszkańcy gminy Dźwie-
rzuty mogli oglądac przez cały kwiecień w galerii Gminnego Ośrodka Kultury w Dźwierzutach do końca 
kwietnia.

Kultura za kurtyną to nowy cykl wydarzeń kulturalnych w dźwierzuckim GOK. Jako pierwszą artystkę gościliśmy Joan-
nę Gawryszewską wraz z zespołem. Inauguracja cyklu miała miejsce w sobotę, 30 kwietnia, na scenie GOK-u. Artystka, 
znana w naszym powiecie jako założycielka i dobry duch Fundacji Kreolia z Jerutek śpiewała o „Różnych obliczach 
kobiety”. W  kameralnej atmosferze, absolwentka Katowickiej Akademii Muzycznej dała popis swoich umiejętności 
wokalnych prezentując zarówno dynamiczne „Być kobietą”, jak i pełną nostalgii „Sambę przed rozstaniem”. Na scenie 
towarzyszyli jej Jan Lisiewski, Łukasz Słupecki oraz Radosław Dąbrowski. Akustycznie całość wspierał Sławomir Gutysz.

Ewa Dolińska-Baczewska
naszagmina@op.pl

Amatorska Grupa Teatralna Anima ze Spychowa wystawiła w  Gminnym Ośrodku Kultury 
w Dźwierzutach „Żabulę”. To sztuka komediowa z wątkiem. Była to kolejna odsłona cyklu spo-
tkań kulturalnych „Kultura za Kurtyną”. Na scenie zobaczyliśmy Żabulę - Dorota Stopka, Włamy-
wacza - Marcin Majewski oraz Policjanta - Maciej Zawisza. Scenariusz Izabela Degórska, reżyse-
ria Beata Izdebska.

W sobotę, 11 czerwca dźwierzucki stadion stał się miejscem rywalizacji drużyn piłkar-
skich leśników. W  szranki stanęło 18 drużyn z  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwo-
wych w Olsztynie. Walka o Puchar Dyrektora RDLP była niezwykle zacięta. Ostatecznie, 
w górę, w geście triumfu puchar wzniósł kapitan drużyny z połączonych leśnictw Ja-
giełek i Stare Jabłonki.
Organizatorem rozgrywek było Nadleśnictwo Wipsowo i Związek Leśników Polskich 
w Rzeczypospolitej Polskiej Regionu Olsztyńskiego przy współudziale Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. W jubileuszowym turnieju wystąpiła rekordo-
wa liczba 18 drużyn z leśnictw: Jedwabno, Myszyniec, Miłomłyn, Wipsowo, Wielbark, 
Młynary/Orneta, Nidzica, RDLP Olsztyn, Ostrołęka, Przasnysz, Jagiełek/Stare Jabłonki, 
Lidzbark, Spychowo, Zaporowo, Iława, Dobrocin, Szczytno, Parciaki. Piłkarze rywalizo-
wali w 4 grupach, z których drużyny z pierwszych miejsc. Rozegrano rekordową liczbę 
36 meczów. Drugie miejsce zajęło Nadleśnictwo Nidzica. Ostatnie miejsce na podium 
zajęło Nadleśnictwo Wipsowo. Nagrodę fair play otrzymała łączona drużyna Młynary/
Lorneta.

Podczas IV Regionalnego Konkursu 
Piosenki Polskiej „Śpiewający Kor-
moran”, który w  kwietniu odbył się 
w Wilkasach Gminę Dźwierzuty repre-
zentowali Wiktoria Kłusek przy akom-
paniamencie Janusza Ałaja oraz Dzieci 
z Trójcy, którym akompaniował Sławo-
mir Gutysz. Zespół w swojej kategorii 
zajął drugie miejsce zachwycając jury 
naturalnością i żywiołowością. Występ 
dzieci przygotowała Beata Lipska. Gra-
tulujemy.

galeria na gokdzwierzuty.pl

Pasjonci w murach GOK

Fot. Radosław Dąbrowski

Dźwierzuty. Zainaugurowali cykl koncertów

Kultura za kurtyną z Joanną Gawryszewską

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska
Joanna Gawryszewska zain-
augurowała cykl koncertów 
Kultura za kurtyną

galeria na gokdzwierzuty.pl

Żabula rozbawiła  
publiczność do łez

Fot. Ewa Dolińska-Baczewska

Dźwierzuty. Pracownicy lasów na boisku

Jubileuszowy turniej leśników Fot. Źródło Lasy Państwowe Olsztyn

Dzieci z Trójcy drugie w konkursie regionalnym
Fot. Ewa Dolińska-Baczewska Fot. Ewa Dolińska-Baczewska
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Obchody 3-majo-
we w wykonaniu 
gimnazjalistów

Obchody Nocy Świętojańskiej w Orzynach, to już 
tradycja naszej gminy. W  tym roku organizatorzy 
przewidzieli zabranie uczestników w świat mazur-
skich tradycji związanych z tą nocą. Na wszystkich 
czeka więc moc atrakcji i zabawa do świtu.
Obchody nocy Świętojańskiej rozpoczną się 
o godz. 17. Mszą świętą w intencji zmarłego wie-
loletniego sołtysa Orzyn i  radnego powiatowego 
Dariusza Lepczaka i wszystkich zmarłych z tej miej-
scowości. Po niej rozpocznie się wspólne święto-
wanie. – Najpierw coś miłego dla najmłodszych 
– wyjaśnia sołtys Wiesław Domalewski. – Będą 
konkursy i zabawy. Oficjalne otwarcie przewidzie-
liśmy na 20.30. Pół godziny później grupa Doma-
lesia przedstawi spektakl związany ze zwyczajami 
świętowania nocy Kupały pt. „Wianek wierzeń”.
Organizatorzy życzą sobie, aby scenariusz przed-
stawienia pozostał na razie tajemnicą. Zdradzają 
jedynie, że jednym z wiodących motywów będzie 
żywioł ognia.

Po występie Nieformalnej Grupy Teatralnej Doma-
lesia gości orzyńskiej zabawy czeka dawka moc-
niejszego brzmienia, gdyż z coverami rockowych 
przebojów wystąpi działający przy GOK-u zespół 
Cyrla. O 23 rozpocznie się zabawa taneczna z ze-
społem Full Servis, która potrwa aż do 3.30. O 24 

wszystkich czeka również niespodzianka. Jaka? – 
To również tajemnica, ale kto przyjedzie tego dnia 
do Orzyn, na pewno nie będzie żałował – zachęca 
sołtys Wiesław Domalewski.

Zapraszamy 
w sobotę 2 lipca 2016r.

Program
17.00 - Msza święta w intencji zmarłego Dariusza 
Lepczaka oraz wszystkich zmarłych mieszkańców 
Orzyn
18.00-20.00 – Konkursy i zabawy dla dzieci
20.30 – Oficjalne rozpoczęcie zabawy
21.00 – Spektakl „Wianek Wierzeń” w  wykonaniu 
Nieformalnej Grupy Teatralnej Domalesia
22.00 – Koncert Zespołu Cyrla
23.00 – Zabawa taneczna z zespołem Full Serwis
24.00 – Konkurs dla dorosłych
3.30 – Zakończenie zabawy

Stowarzyszenie Twórców i  Orędowników Kultury Anima zapra-
sza mieszkańców gminy Dźwierzuty już 9 lipca 2016 r., o  godz. 
21.00 do Jerutek na spektakl „Dzika Jabłoń”. Zapisy pprzyjmujemy 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach, tel. 89 621 12 80 do 
1 lipca. Zapewniamy przejazd autokarem do teatru w Jerutkach.

04-29.07.2016 – Półkolonie dla dzieci z te-
renu gminy Dźwierzuty (dzieci ze szkół 
podstawowych 1-6)
Półkolonie od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.30 – 15.00

W programie:
Zajęcia animacyjne, gimnastyka, zajęcia 
ruchowe, wspólne gotowanie, wyciecz-
ki piesze oraz wycieczki autokarowe co 
czwartek do:
1. Kętrzyna (zamek muzeum krzyżackie + 

park miniatur Mazurolandia)
2. Marcinkowa – Ogrody pokazowe/Moty-

larnia – warsztaty rękodzielnicze
3. Jabłonki – Patataj, park linowy
4. Olsztynka – skansen i huta szkła.

UWAGA! Rodzice pokrywają koszty bile-
tów wstępu. Liczba miejsc ograniczona. 
Zapisy do 01.07.2016 w GOK Dźwierzuty 
lub telefonicznie: 666-899-428.

Sierpień
01-12.08.2016
Zajęcia w świetlicach wiejskich
01-05.08
Rumy, Popowa Wola,
08-12.08.2016
Jeleniowo, Targowo, Nowe Kiejkuty, Mięt-
kie

Zajęcia w świetlicach w godzinach 10-14.
W programie: zajęcia wokalne, ruchowe, 
fotograficzne, plastyczne, kulinarne.

Imprezy dodatkowe:
9.07.2016 – zorganizowany wyjazd na 
spektakl „Dzika Jabłoń” do Jerutek. Zapisy 
w  GOK Dźwierzuty lub telefonicznie (89-
621-12-80) do 1 lipca. Ilość miejsc ograni-
czona.
23.07.2016 – Rodzinny Rajd Rowerowy 
Dźwierzuty – Szczepankowo – Dźwierzuty.

Orzyny. Pyszna zabawa świętojańska przed nami

Zapraszamy na wspaniałą noc w Orzynach

OFERTA WAKACYJNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
GOK W DŹWIERZUTACH’ WAKACJE 2016

Dzika Jabłoń – złap darmową 
wejściówkę na lipcowy spektakl

galeria na gokdzwierzuty.pl
Fot. Ewa Dolińska-Baczewska

Uroczystą akademię przygotowaną przez Gim-
nazjum zainaugurowała wójt Marianna Szydlik

O muzyczną oprawę uroczystości zadbał chór z 
Gimnazjum pod dyrygenturą Natalii Jakubowicz

Inscenizację uchwalenia Konstytucji zaprezento-
wali uczniowie Gimnazjum Miłym akcentem było wspólne śpiewanie pieśni

Na scenie zaprezentował się zespół Rumianki. 
Akompaniował im Janusz Ałaj
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Noc Kupały to znakomita okazja, by odświeżyć stare zwyczaje. Ale nie tylko 
zwyczaje. Festiwal Kultury Słowiańskiej i Pruskiej to próba przywołania daw-
nych rzemiosł, kuchni i  kultury. – Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia 
Dźwierzut w pierwszą sobotę wakacji – mówi organizator festiwalu, Ewa Do-
lińska-Baczewska.

W sobotę, 25 czerwca, zapraszamy do Dźwierzut, na plac strażacki przy remi-
zie OSP. Od samego rana będzie tam można spotkać Słowian i Prusów. Przybę-
dą w pokojowych zamiarach. Z radością podzielą się swoimi umiejętnościami. 
Poczęstują dawnym jadłem. Poopowiadają. Dla tych, którzy chcieliby spró-
bować swoich sił w  dawnych rzemiosłach organizatorzy przygotowali duży 
wybór warsztatów.
- Będzie można spróbować pleść z wikliny, lepić z gliny, tkać na tabliczkach 
krosnowych, zrobić coś pięknego ze skóry, nauczyć się jak czerpać papier, czy 
wybić monetę – wyjaśnia Ewa Dolińska-Baczewska. – Przyjadą także osoby, 
które będą uczyć jak robić piękne kwiaty z  bibuły, haftować, czy wyplatać 
piękne rzeczy ze sznurka. Będzie można spróbować sił w strzelaniu z łuku. To 
część warsztatowa. Będą też potrawy przygotowane według dawnych prze-
pisów. Wybory najdzielniejszego woja i najpiękniejszej, a zarazem najbardziej 
sprytnej Słowianki i Prusinki. Wszystko to będzie dziać się przy akompania-
mencie dawnej i etnicznej muzyki. A wieczorem dwa przedstawienia. „A byli 
tu Prusowie” i „Misterium Słowian”. 
Dyrektor GOK podkreśla, że zainteresowanie festiwalem przekracza początko-
we wyobrażenie. – Dzwonią do nas osoby z różnych zakątków województwa 
i pytają, czy mogą przyjechać – wyjaśnia. Ponieważ patronat medialny objęły 
Radio Olsztyn i MADE IN informacja dociera naprawdę szeroko. To bardzo cie-
szy. Mamy nadzieję, że każdy kto przyjedzie tego dnia do Dźwierzut przeżyje 
niesamowitą przygodę zanurzenia w historii i dotknie tego, co często w zago-
nionej codzienności nam ucieka.
Uczestnictwo w  Festiwalu jest bezpłatne. Każdy, kto weźmie w  nim udział 
będzie mógł korzystać z warsztatów i otrzyma ciepły poczęstunek. Będą też 
wystawcy, u których będzie można nabyć przepiękną ceramikę, własnej pro-
dukcji mydła, decoupage i wyroby rękodzielnicze. Serdecznie zapraszamy.

Radosław Dąbrowski
naszagmina@op.pl

Fot. Archiwum Wioska Prusów
O zwyczajach Prusów, ich sposobie życia i wielu ciekawostkach związanych 
z regionem opowie twórca Wioski Prusów, Kazimierz Abramczyk

Słowianie i Prusowie  
zawitają do Dźwierzut


