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Drodzy Czytelnicy!
Nek ani wieloma przeciwnosciami losu sz czesliwie oddaj emy w Wasze rece
dr ugi numer " Gazety Dy wickiej " Zredagowany on zos tal przez grupe zapalencow, ktorzy
up orczywie trzy maja sie mysli, ze w dyw ickiej sp olecznosc i /oka/nej ntezbedne j estf orum
prezentacji i wymiany info rm acj i dotyczqcyc h naszy ch lokalny ch sukces ow, problemo w
i planow.
Takiego zadania podjelismy sie po raz pierwszy, stqd wi~c nieunikn ione
bledy redakcyjne, ktore mamy nadziej e z numeru na numer bedq coraz mnie] widoczne.
Chcemy redago wac nasze pismo wraz z Panstwem - oczekuj emy Waszych uwag
i pro p ozy cji j ak ro wniez autorski ch materialow do zam ieszczenia na lamach Gazety.
Wraz z nOlVy m rokiem po wo lany zostanie no wy sklad redakcj i. Wszystkie
osoby chcqce poswiec ic sw6j talent i czas pracy nad Gazeta zapraszamy na spot kanie
orga-nizacyj ne IV dniu 10 stycznia 2005 na g odz ine 18.00 do Gminnego Osrodka Kul
tury w Dy witach. Praca w redakcji rn a charakter spo leczny. Gra tyfi kacja za poniesiony
trudjest jednak nie banaln e doswiadczenie dziennikarski e, ktore w miare istnienia Gazety
bedziemy starali sie po gle biac przez sp otkania z wyb itny m i dzi ennikarzami i warsztaty
tematyczne.

ZycZqc Wszystkim Panstwu " Wesolych Swiat"
rzucamy Wam rowniez

v\ ~ vz w(lll i e :

" C zy teln icy do p i6ra! " ,
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Czas refteksji i pracy na soba
- wywiad z ks. prala tem A. Murawskim proboszcze m
braswaldzkiej parafii

Czyrn jest adwen t?
Nazwa zostala wzieta od slowa lac. adwen io co znaczy
przychodze. W tym wypadku oznacza nadejs cie
Zbawicie la i jest pami atka oczekiwania na przyjscie
Mesjas za. Adwent rozpoczyna nowy rok l iturgi c
zny w Koscie le i trwa do Wi gi li i Bozego Narodzenia.

Jaki charakter rna adwent?
Adwent j est czasem radosnego oczekiwania na
Narodzenie Panskie , rownoczesnie to okres refte
ksj i nad wlasny m zyc iem i wsluchania sie w slowa
sw. lana Chrzciciela i Proroka Iz ajasza. Postacia
w iodaca w tym okresie j est tez Maryja. W k osci olach
j est odprawiana msza sw ieta roratnia, a 8 gru dnia obcho
dzi my swieto N iepoka lanego Poczecia.

Slugi

Z

5zemlem

W Wig i li~ Bozeq o Narodzenia obchodzili wsie
warmiriskie przeb rani chlopcy - slugi z szemlem. Grupa
10 - 12 starszych chlopa k6w przebranych w biale, dlugie
koszule przepasan e powrozem, za kt6ry zatykali kariczuk
albo klepec (bat), albo kawalek pow rozu . Na twarze nakladali
maski z brodami i wasarni - larwy jak to daw niej nazywano .
"To te larwy byly jedno gorszo od drugiyj, takie straszne."
Najwazniejszy byl sze mel - bialy kon , kt6rego
sporzqdze nie wymagalo duzo pracy. Przygotowywano go juz
w adwencie. Glowa byla wystrugana z drewna i osadzona na
dose dlugim kiju, do kt6rego przymocowano dwa przetaki.
M i ~ d zy nimi wchodzil chlopa k, ujmowal w rece kij z glowq
szemla. Wszystko pr6cz glow y nakrywano biala plachta.
Do jej tylu przymocowany byl dlugi ogon, a boki tej figury

Jakie sa obecnie zwyczaje adwentowe?
Czesto w kosciolach i w domach pryw atny ch ustaw ias ie
wience adwentow e wykonane ze sw ierka, w kt 6rym Set
umieszczone cztery swiece na pami atk e czterech ni edzi el
Adwentu. W ience te Set sw iecon e w pi erwsza ni edziele.
Na msze roratn ia dzieci i mlo dziez czesto przychodza
z lampionami do kosc iola. A dwent ko nczy sie z Wi gi l ia
Bo zego Narodzenia, z ktora zwiazane sa p iekne rodzin ne
tradycje wieczerzy wig il ij nej, odczy tanie fragmcntu
Ewangelii 0 Narodzeniu Chrys tusa, dzielen ie sie oplat
kiem, spozywanie pokarm 6w bezm iesnyc h, a wreszc ic
uczestnic two w Pasterce.

Mlodziez czesto zadaje pytanie, czy obecnie w
adwencie mozna urzadzac zabawy i dyskoteki?
To czas refteksji i pracy nad soba, Katol icy winni sie
powstrzymac podobn ie jak w W ie lkim Poscie od ll CZ
estnictw a w zabawach i dy skotekach. W tym szczeg61
nym czasie wie lu lud zi czesto postanaw ia zachowa c
abstyn encje od napoj 6w alko holowych i paleni a papier
os6w.
Dziekuje za rozrnowe.
Me ry

,

"Godnie swieta"
czyli Boze Narodzenie
na Warmii i Mazurach

SW i~ta Bozego Narodze nia na War mii nazywane
sa godami lub god nimi swietarn i. Dzien w ilii, nie jest za 
liczany do god nic h sw iat. Dawniej na katolickiej Warm ii
nie przestrzcgano postu : " . . . przy bogatszej ko lacj i podaje
sie na stol okolo 17.00 pieczo na ges , kielbase ges ia, mieso,
chleb razowy, ciasto i slodycze" .
Przed wojna nie znany byl rowniez tak pie legnowany obcc
nie obyc zaj laman ia sie oplatkiem. Do piero od rok u 1910
zagoscila w warminskich do mac h choinka .
W niektorych wsiach c iag le zywy jest obyczaj staw ia nia
snopka zboza w kac ie izby tub w icszania galezi j eg lijki
ku zape wnieniu mieszk ancom ws zelki ej pornyslnosci na
nowy rok.

przys trajano kolorowymi wstazkarn i. Sluga trzymal go za uzde
Przed wejscie rn do domu jeden z grupy pytal glosno:
Czy wolno siuqom wnijsc? Jesli pozwolono, pierwszy do izby
wchodz il szeme l i rzal. Biegal wkolo izby, bylo duzo krzyku
i uderzenia bata mi i powrozam i. Jak sie naskakali, to mus ieli
cos tae jak is poda rune k. Jeden , kt6ry byl przebrany za bab e ,
zbieral do kosza dary.
W naszej Gmi nie tradycje zwiazane z szemlem kultywuj a:
Dziecieca Grupa Sp iewacza ze wsi Frqczki prowadzo na
przez Anete Fabisiak-Hill i Marka Wqsika oraz mali koledn icy
z gru py teatralnej "Rozowe marzenia" z GOK w Dywitach
- podopieczni pani Jadw igi Orzolek. Obydwie grupy mogq
poszczycic sie pierw szymi nagrodami w konkursie Muze um
Etnograficznego w WEil gorzewie "Herody 2004" za nie ba
nalne i oparte na trad ycji warmiriskiej widowiska kotedn icze.
Obrzed "Ko ledn icy z Szem lem" wedlug scenariusza pan i
Ireny Palmows kiej opracowa ny muzycznie przez pana Artura
Jaw orskieg o zostal przyjety duzym aplauzem i uznani em
jury. Ostat nim osiaqnieciern kolejnej grupy koledniczej ze
Szkoly Podstawowej w Sprecowie jest I miejsce w X Jubi
leuszowym Pow iatowym Przeglqdzie Grup Koledujac ych.

Drodzy mieszkency Gminy Dywity czekejcle,
bo szem!e, diably i anioly mogq zapukac do
Waszych drzwi...
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Pamieci ks. Walentego Barczewskiego
W

dn iu 14 wr zesnia 2004 ro ku, w Braswaldzie odslonieto pomn ik ks ied za Wa lentego
Ba rczew skiego. In icjatorami i donatorami ide i u honor ow ania teg o znam ienitego dzialacza
narodowego byli: Pre zydent Olsztyna Czeslaw Jerzy Malkowski, SSK " POJEZ IERZ E"
Oddzi al IX - Ochrona Dobr Kultury oraz Warm iacy - rdzenni m ieszkan cy nas zego regionu.
U rza d G m iny Dywity stworzy l Korni sje Odb ioru , ktora nadzorowala powstawanie pomnika
i cz uwala nad j ego prawidlow yrn montazcm, Z ram ien ia Wojta kluczowa p ostaci a tej Komi sji
byl pan Ma rek Andruszki ewi cz. Autorem pomnika jest Wieslaw Kaczmarek z Ol sztyna.
Z tej okazj i po stan owili smy na lamac h Ga zety przyblizyc mieszkancom zyciory s
i zas!ugi niezwyk!ego proboszc za.
Ksi a dz Walenty Barczew ski, urodzil sie 10 II 1856 roku w Jarotach, zmar! 18 V 1928 roku
w Braswaldz ie. Byl syn em Jakub a i Barbary z Burlinskich. Ks ztalci l sie w gimnazjach Reszla,
Brani cwa i Ch ehnna . Studia teo logiczne od byw al w Braniewie i Eic hstadt w Bawari i. Jako w ika riusz du szpa sterzowa!
w Postolin ic, Butrynach , Swi etej Lipce, Bi skupcu , po tem zosta l administratorcm w Wielbarku i od 1894 roku - probo
sz cze m w Braswaldzie, gd zi e zbudowal kosciol . Umiescil w ni m m a low idla 0 tresc iac h narodowych polskich. Ws pomagal
"Gazete O lszty nsk a" . Prowad zil tez szkole przygotowuj aca chlopc ow do nau ki w gimnazjum. Na lezal do najbardziej
sum ie nnych w spolpra cownikow "N ow in Warmins kich" i " Wa rm iaka" (przez j ak is czas byl redak torern pisma) .
...
. -....;..yo,.,=-- Od 1907 rok u zw iaz al sie z ru ch em pol sk im . Kandydowal w iclokrotnie z ram i
enia Polakow skupionych wo kol "Gazety O lszt ynskiej " do parlamentu niernieck
iego . O bok ks iazek re ligijnych na p isal ki lka cenny ch op rac owan , poswi ec on yc h
ro dz in nej z iemi : "Kiermasy na Warmii", "Geografia po lsk iej Wann ii", nadto
"Nowe ko scioly na Ma zurach" . Ks iad z Barczew ski byl jednoczesnie dzialaczcm
narodo wy m, et nografem, h istoryki em, re daktorem i publicysta ,
Dzieki jego ws ze chstronnej pracy, my - mi eszkancy wspolczesnej , w ielokulturowej
Warm ii, mozemy pozn ac schede p ozostal a po j ej rd zennych mieszkancach i podj ac
trud oc hrony na szego malooj czy znianego dz icd zic twa .

A.F.

Czyste, piekne .. .Kiezlinyl
W roku biezacyrn (podobnie jak w ubieglym) Solty s wsi - pan Tadeusz Bielicki zqlosi! Kiezliny do konkursu
.Czysta i piekna zagroda" . W ubiegly m roku wles zajela II miejsce i zdobyla 1 000 zlotych nagr ody. W roku obecnym
Soltys, Rada Solecka, strazacy, Warminsk ie Stowarzyszenie Kobiet Kiezlins kich oraz rnlodziez i rnieszkancy podjeli
wspolna uchwale 0 ponown ym przystap ien iu do konku rsu.
Do prac nad upiekszan iem Kiezl in wlaczyli sie wszys cy. Oczyszczo no staw, odmalowano plac zabaw, zasadzo no
setk i kwiatow i drzewek ozdobnych . Przejezdzajacych przez Kiezliny turystow witaly i zegna ly oryg inalne tablice.
Trud i wsp 61ne dzialanie oplacily sie w dwojnasob. Kiezliny, jako XI wies
w powiecie olsztyri skirn otrzy maly naqrode 1 000 zlotych. W rodzinne j Gmi nie
Dyw ity zajely miejsce pierwsze i z rak Wajta otrzyma ly I naqro de i 3 000 zlotych.
Kolejnym powodem do dumy j est fakt, iz w dn iu 20 listopada 2004 r. odbyla sie
uroczystosc w remizie straza ckie] w Kiez linach . Wajt Jacek Szydlo przeka zal na
cze lnikowi Janowi Zyserowi kluczyki do zak upionego samochod u pozarn iczego
ma rki Mercedes zas komendant powiatowy Panstwowe] Strazy Pozarne] w Olszty
tynie nadbrygadier Grzego rz Matczynsk i przekazal na rece prezesa OSP Tadeusza
Bielickiego decyzje nr XIV/19 KSRG 0 wlaczeniu je dnostk i Kiezliny do Krajowego
System u Ratownictwa Gas niczeqo, podpisana przez gene rala brygad iera Teofila
Jankowskiego .
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BARKWED A
B arkweda to wi es po lo zona ok olo IS km na p61nocny za ch6d od O lsz tyna. Ma lown iczo ulo ko w 
ana w szerokim dnie do lin y sta rej L yn y, posrod j ezior, rzek i kamieni st ych pagorkow na wysokosc i okolo
85 m n.p.m . W naj st ar szych zrod lach mo zemy spot kac sie ze spo lsz cz ona po zni ej nazw a m iejsc ow osc i (B erg
freda) , j ako : Mo le nd in um in B er gfred e ( 1425 rok) . Z j ezyka niemi ecki ego ozn acza la sza nicc, umocnienie. N a
tereni e Pr us okreslan o nazw a berg fri ed e ogo ln ie wszy stkie pagorki, na kt6rych z lo ka lizowanc by ly ob ronne sz ance .
N a tereni e dzi siej szcj ws i B arkweda archeolodzy od kryli j edn e z najstarszych slad ow bytnosci czlow icka
na tych z iemiach. Ic h w ie k dat o wan y j est na ok olo 14 ty siecy lat. Byly to krzerni en ne gr ot y do strza l luku. Podo b
nie jak datowane na 4000 - 1700 lat p.n .e skorupy naczyn (zd obion e by ly odc iskam i paznokc i lub grzc b ienia) i kosci
swiadcza, ze mi eszkaj aca tu lud nosc paral a sie gl 6w nie zb ieractwem, rybo lowstwem i mysli stwern. Zna lez ionc przez
ar che o log6w slady ws kazuja, ze z iem ie upraw iac za czeto dop iero na pr zelomie V i IV p rzed narodzinam i C hrys tus a.
Na malym wzni esieni u w zakol u Lyny arche o logow ie odkry li slady sred nio w iecz nego grodu ob ronn ego . Przypu szcz a
s ie, ze m6g1 sp el ni ac rol e obro n na przed chrystianizuj ac yrn te z iemie od w ieku XIII zako nern krzyza ck im . Mi ejscc to
zwa ne j est Zamkow a G6q, a czasem tak ze Szanca m i Sz wcdzkim i.
W mi ejscu grodz isk a za lozono w I polowi e XIX wi eku cm entar z ew ange licki, kt ory w 27 lipca 1978 roku zo st al
zamkniety i otoczony ochrona konserw atorska. O be cnic zachow aly sie nielic zne nagrobki oraz ru iny dwo ch ka p lic
grobo wych, w tym j ednej z I polowy X IX wieku (ty lko w czesci podzi emn ej) . Ni eopodal cmentarza zachowaly sie
2 pomniko we deby or az lipo w a al ej a prowadzaca ze w si .
W do b ie wojen napoleonski ch doszl o do bitwy pod Barkweda
o j ed yny ocalaly most na L y n ie mi ed zy Ol sztynem a Dobrym
M ias tern . Rozegrala si e ona w dn iach 3 - 4 lut ego 1807 roku .
Sta rly sie w niej wojska N apo leo na z silarni cara A lek san
dra, wsp om agan eg o pr zez w oj sk a pruskie. O ko lo godzin y
I S dnia 3 lut ego 180 7 ro ku wojska francus ki e pod cszly pod
Ba rkwede, Pierwszy atak za la rnal sie w og niu ro syj ski ej art yl eri i
i pi ech oty . Nas tep ny po wi 6d l s ie - Franc uz i zajeli w ies i pr zekro 
czy li Lyne, Na grobli doszlo do w a lki na biala bron z pr zyb yly mi
p osilkami arm ii car skiej . Wojska Napo leona zos ta ly zmus
zo ne do odwrotu. Dop iero zapadaj ac e c iern nosc i spowodowaly
zakonczenie wa lk i. Ba rkweda i pr zepraw a pr zez L yn e pozost aly
w rekach Franc uz 6w.
Z fran cu ski ch d oni es ien wiado mo, iz pol eg lo wowczas oko lo 30 0 zolnicrzy fra ncuskic h i pr zeszlo 1000
zo lnierzy spr zy mierzonych wojsk rosyjs ko - pru ski ch . Pochow an o ich na cmcntarzysk u pod Ba rkweda. Pa micc
o tej bi tw ie wsrod m iejscowej ludn osci przetrwala do dzi s. W mi ejscu poch6 wku pol eglych w bitwi e zolnicrz y
d o 192 2 roku stal ok azaly da b. Jego wi ck datowano nawet na 600 lat. Ko ro na tego j ed ncgo z najwi ek szych
i naj star szy ch ros na cyc h w Po lsce dcbow rozpos cicrala s ie
na po w ierzch n i okolo 23 m kw., obwod pn ia na wyso ko sc i
1,30· m wynosi l 9 m . Miejscow i nazw ali go po bitwie
dcbem N apo leona. Wedlu g lege nd y Nap oleon mial m ice
w jego w ydrazonym pniu st anow isk o do wodzen ia , a nawe t
pod obno w n im nocow al, W 1922 roku ten okazaly pomn ik
przyrody straw il og ie n wywolan y uderzeniern piorun a .

_ '.;;:;-:""l.U

Ci ekawo stka : zac ho wa l sic za pis , \V ktoryrn kapi tula warm inska
nadaje prywatn emu ml yn ar zowi Jer zernu Stek hlow i
Z Bark wedy ml yn i 4 lan y ziem i na praw ic chc lm insk im,
zo bow iazujacy go w za m ian do utrzym ywa nia psiarza i psi arni
dla pot rzeb rnysliw ski ch o lsz tyns kieg o zamku,

Na podstawie ksiqiki .. Gm i17{[ Dywity - terazniejszosc i p rzeszlos c" autorstwa D.Lewickiej i R.Tomkiewicza opraco wal
KrzysztofMaculewicz.
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Kosciol w Braswaldzie
Na skraj u wsi na wzg6rz u w Braswaldzie
znajdujc sie zna ny mieszkancorn naszej
gmi ny kosciol pa rafia lny pod wezwanie m
sw . Kata rzyny ( 1893-1 896) A leksandryjskiej .
N iezwykle dz ielo architektoni czn e (styl ncogo
tyc ki) zos talo za pr ojektowane przez sly nnego
w 6wczas F. He itma na ( 1853- 192 1). Jes t on
tw or ca w ielu ur zed ow pocztowych, szp itali ,
w illi oraz koscio low m. in. Najswietszego Scrca
Jczusowegoi sw. Jozefa w O lsztyn ie. Wyjatkowa
i nicspotykana w tym kosc iele j est po lichro
mi a. ktora pokrywa ca la sw iatynie wew natrz ,
Ma lowi dla powstaly w latach 1908-191 2 wyko
nan e przez malarzy aka de m ickich B randta
z Bcrl ina i Zeptera z Em merichtu. W prezbiterium znajduja sie wizerunki sw, Piotra i Pawla , Po lewej stro nie
w idniejc rn alowi dlo przedstawiaj ac e symbo liczne przeni esienie sw, K atarzyny ze starego do nowego kosc iola .
Po prawej stronie fresk przedstawiajacy m istyczne zareczyny sw, Katarzyn y z Pa nem Je zusem . W naw ie
g lownej znajduja sie nas tep ujace mo tywy : adoracja Najswietszego Sakramentu, adoracja Serca Jczu sowego ,
wcneracja ROZaI1Ca swietego, wencracja Serca Marii, weneracj a M uzyki kosci elnej. Je dnak najcickawsze d la
zainteresowanych histori a SC\. przedstawienia sklepiennc w nawach boczn ycb. Tam pojawiaja sic w izcru nki
sw ictych, sy mbo li re lig ijnych i pa trio tyc znych oraz zna m ienne budowle takie j ak Wawe l, ko scioly na 'Ja snej
Go rze, w G ietrzwaldzie, we Fromborku i inne. Pomys lowosc ksied za Wa lentego Ba rczewskiego ce lowo
zawiera w yb ran e eleme nty kryptopatriotyc zn e i starann ie do biera postac ie swictych, myl ac trop y wlad z pruskich
i j ednoczesnie edukujac okoliczna lud nosc. Po znajac zywoty swi etych, poznawano poszczego lne wydarzenia
h istoryczne, jakie mialy miejsce w naszym panstwie. Ks . W. Barczewski dobral sw ietych tak , ze poznajac ich
zywo ty, j ednoczesnie poznawano cala historic Polski od chrztu az po powstanie styczn iowe i czasy owczesne.
Sw. Jozefina (sw. Fina) malo zna na poprzez swoj zywot i rodzaj przedsta wi enia stab sie alego ria Polon ii
d la w tajemniczo nyc h (nikt 0 tym nie wiedzial). Warto zobaczyc to niezw ykl e i wyjatkowe dzielo, ktorc j est
m an ife stacja wiary i patriotyzmu ks. W. Barczewsk iego.
Mario la G rzegorczyk

"Kiermas Warrninski"
w

Jak trad ycja glo si z okazj i od pu stu Matki Boskiej Siewnej
parafii braswaldzki ej odbywa silt Sw ieto Plonu. Dn ia 5

w rzes nia do Braswald u zajechali go sc ie ria gminnq uroczys tosc.
Star osta i Sta rosc ina - Wojc iec h i Ew a Tomaszewscy przekaza li
bochen chleba gos podarzowi dozy nek panu W6jtowi Jac kow i Szydlo .

" PIon niesierny pIon w gospodarza dorn " .

NAJWIF;KSZA INWESTYCJA
Naj wi ek sza
obecn ie
real izowana
inwestycja na teren ie gm iny Dywity 0 pl ano
wanej w art osci 5 min 200 ty s. zl j est rozb ud owa
z przebudow a budy nk u bylego Tec hn iku m
R o ln iczego w Tul aw kach na po trzc by Szkoly
Po dstawowej ogrzcwanej z kotlown i opa lancj
biorn asa (wi erzba ene rge tyczna) z punktcm
zyw ienia i ni ezbednym zaplccz em , oddzialern
.zerowyrn", ora z do budowa sa li gim nasty
cz nej 0 wym iarach plyty bo iska 24 m x 14 m
z zap leczem, oraz lac znik ie m . Inwestycj a j est
wsp olfin anso wan a ze srodkow PAOW (Pro
gram Aktywizacj i Obszar6 w W iejs kic h) i Ba nk u
Swiatowego na laczna kwo te 98 0 tys. zl.
Istnieje takze mo zl iwosc dofinan sowani a
w 2005 r. ze srcdkow u nijnyc h w ramach
ZPORR (Zi ntegrowany Program Operacyjny
Rozwoj u Regionalncgo) .
K.M.
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K nkurs Poezji
Marii Zientary - Malewskiej

Po zak oncz eniu Konkurs u, ogloszeniu wyn
ik6w i rozd aniu up orninkow ksiazkowych urocz ys cie
odspiewano hymn " 0 Warmio moj a mila".
Malgorzat a Dzicm idow icz

19 Iistopada 2004 ro ku odbyla sie
w Braswaldz ie koIejna edycja Konkursu
Poezj i Marii Zientary -MaIew sk iej , organi
zo wana juz od w ie Iu Iat pr zez o lsztynskie
S towa rzysze n ie
Spoleczno - KuItu
ra lne "Poj ezierze"
Od dz ial IX Promo
cja i Oc hrona D6br
Kultury ij ak co roku
dz ieki ogromnemu
zaangazowniu pa ni
A nny Jankow ski ej
wieIkiej milosni czki
Braswaldu i Zi em i
Warmi nsk iej.
Coroczne kon kursy poezj i przebiegaja
w
niezwykle
uroczystej
atmosferze.
Przy pomniku
po etki skladane sa
kwia ty,
nastepni e
wszyscy
uczest
nicy i zaproszeni gos cie bi ora ud zial we
mszy sw. w kosciele p.w. sw. Katarzyn y
w
Braswaldzie, a pot cm ud aja sie do
sw ietlicy wiejskiej na ina uguracje Konkursu.
W tym roku uc zcz ono dodatkow o
pa rniec 0 ks. WaIenty m Barczew skim. Po
mszy pan Robert Pieczk ow ski- pr zed stawiciel
rodz iny Ks iedza, przernaw ial pr zed jego
pomnikiem przy kosciele oraz na cmentarzu .
Otwa rcia konkursu dokonala pan i A nna
Jankowska - Pre zes Oddzialu IX S. S.K.
Pojezierze w O Isztyn ie. Na stepnie pani
Maria Sury now icz - bratanica M ar ii Zien
tary- Ma Iewskiej dok on ala wyboru jury.
Ch6r pani Hanny Gordo n ze Sz ko ly Po dsta
wowcj w Dywitach im. Gazety O lsztyns kiej
odsp iewal hymn naro dow y, a dzieci
z Przcdszk oIa nr I6 w O lsztynie uswietnily
inaugu racj e wystepam i taneczn ymi i rec yt acj a
w icrszy poetki. W trakcie kon kursu goscinnie
wystepow aly : Warm ianki z Besi i z O lsztyna :
pani Maria Draminska z ako mpa niatorem
oraz Kape Ia Ja kubowa. Ponadto prclekcje
na tem at Dzieje Brqswaldu, Fragmen ty zy cia
patriotow i Praca sp oleczna Marii Zie ntary
- Ma lews kie] wyg losi l dr Jerzy Sikors ki.

SPO-RZL Zmniej szenie dysproporcji

edukacyjnych pomiedzy wsia a miastem.
Do 21 stycznia 2005 rnozna skladac wn iosk i
o dofinansowan ie w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego "Rozw6j Zasob6w Ludzk ich",
Dziatanie 2.1. schemat
a) Zmn iejszenie dysproporcji edukacyj nych porniedzy
ws ia a miastem .
Potencja lni Bene ficjenci (podmioty mogqce zlozyc
wn iosek 0 dofinansowanie rea lizacji projekt u):
- organ izacje pozarzqdowe,
- szkoty wyzsze ,
- jed nostki naukowe ,
- jednostki sarnorzadu tery torialnego ich jednostki
organizacyjne ,
Typy projekt6w:
-alte rna tywne
formy
edukacji
przedszko lnej
(pllotazowe wdro zen ie projektu ,w ramach kt6rego nau
czyciele przed szkolni dojezdzaja do poszczeg61nych
wsi , gdz ie prowadza zajecia dla dzieci 3-5-letnich),
-dotacj e dla szkol na projek ty rozwo jowe (programy
rozwo ju szkol koncentrujqce siE2 na rozw ijan iu pod
stawowych urniejetnosci uczn i6w, pomocy uczniom ,
kt6rzy rnaja trudnosci w nauce , promowaniu spojnosci
spotecznej, zapewn ianiu ksztafcen ia zgodnego
z potrzebami lokalnego rynku pracy ; programy
pow inny bye wkomponowane w lokalne strateg ie roz
woju regionalnego),
-cent ra ksz t atcenia na od leqlosc na ws iach (centra
mogq powstawac m. in. w zaqrozonych Iikwidacjq
matych szkolach , w miejscowosciach , w kt6rych nie
rna innych plac 6wek pelniacych role centr6w kul
turalno - oswlatowycn . Cen tra beda wypo sazane
w sprzet komputerowy z dostepern do Internetu;
w kazdyrn z nich zatrudniona bedzie osoba
pomagajqca w korzystaniu z zasob6w Cent rum ; celem
Centr6w jest zapewnien ie osobom zam ieszkatym
na terenach wiejsk ich rnozliwosci ksztatceni a
ustawicznego w form ie on-line ).
Szczegoly IV Bazie Danych Agro-Info :
http: //www.agro-info.org.pl /baza deta il_dotacjc.
ph p'?d otid=985&fid=13313
ora z na stronach:

http://www.menis.gov.pl
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W dniu 10 grudnia 200 4 r. odbyta sie sesja Rad y Gminy Dywity, na ktorej uch walono m.in.
uchwaty dotyczqce wysokosci po datkow lokalnych na 2005 r, Ponizej publiku j erny tresc tych uchwal:
Uchwala Nr XX lI/134/04
Ra dy Gmi ny Dywity
z dni a 10 gr ud nia 2004 r oku
w sp r awie podatku ro lnego na 2005 rok.
Na podstaw ic art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku 0 podatku rolnym (Oz.U.z 1993 r Nr 94 poz.431: zmiany: Oz.U. z 1994 r Nr I,
poz.3 Dz.U. z 1996 r Nr 91, pozA0 9, Dz.U. z 1997 r Nr 43, poz.272 i Nr 137, pOZ. 92 6, Oz.U. z 1998 r Nr 108, poz.68 1, Oz.U. z 200 I r Nr 81,
pOZ. X75, Oz.U.z 2002 r Nr 200, poz. I680, Dz.U . z 2003 r Nr 110, poz.!039, i Nr 162, poz.15 68) Rada Gmin y Dywity uchwala co nastepuj c:
~ I. Ob niza sit; cenc skupu zyta do kwoty 32,00 zl/g w celu wykorzystania do wym iaru podatku rolnego.
§ 2. \Yykonanic uchwaly powicrza sil( W6j tow i Gm iny Dywity,
§ 3. Uch wala podlcga ogloszcniu II' Ozicnn iku Urzcdowym Wojcw6dztwa Warminsko-Mazurskiego i obowiazuje od dnia I stycznia 2005 roku.
Przewodniczacy Rady Grn iny Oywity
Anto ni Nikiel
Uch wala Nr XXlI/135/04
Ra dy G miny Dywity
z dni a 10 gr ud nia 2004 roku
w spruwie po da tku od nieruchom osci 2005 r ok ,
Na podstawic art.5 ust. 1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (Oz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84: zmiany :
Oz. U. 70 2002 r. Nr 200, pOZ. 1683; Dz . U. z 2003 r. nr 96, poz. S74, N r 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 , Nr 200, poz. 1953, Nr 203, pOZ. 1966:
Oz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96 pOZ. 959, Nr 123, paz . 1291) Rada Gmin y Dywity uchwala co nastcpuje :
§ I . Usta la sic rocznc sta w ki podatku od ni cr ucho mo sci w w yso kos c i:
I . od gruntow:
a) zwiqzunych z prowadz cnie m dz iala lnosci gospodarc zcj,
bcz wzg lcdu na sposob zakwalifikowa uia w cw idc ncji gru nrow
i budynk ow
0,62 z!lm2,
b) pod jcziorami, zajetych na zbiom iki wodnc rctcncyj ne, lub
elcktrowni w odnych
3,49 zl/ ha .
c) pozosta lych. w tym zaj ctych nu prowadzcnic od plat ncj statutowej
dzialalnosci pozytku puhlic zncgo przez organizacj e pozytku
publiczncgo.
.. 0,17 zl/m2.
') oJ budynkow lub ich czesci:
a) micszkalnych :
- dla gospodars tw m inych..............................
...0,45 z!lm2,
- Jla pozos talych.... .................................. .........
. 0,53 zl/m 2,
b) zw iqzu nyc h z prow ad zen ic m dz ia la ln osc i gospoda rczej

oraz od budynkow micszka lnych lub ich czesci zajctyc h
na prowadzcnic dzialalnosci gospodarczej
c ) zaj c tyc h na prowad zc ni c dzia lalnosci gospoelarczcj w zakrcsic
obrot u kwalifikowanym matcrialcm sicwn yrn
d) znjc tych na prowadzcnie dzia laluosci gospo darczej w zakresie
udzic lania swiadczcn zdrow otnych.............................................

15,48 zl/m2,
7,22 zllm2 ,
.....3,57 zl/m2,

e) po zo st al ych:

- rckrcacyj nych
5,88 zl/m2,
- pozos talyc h, II' tym zajctyc h na pr owa dzc n ic od pla tncj
stat utowej dzialalnosc i pozyt ku pub licznego przcz organizacjc
.4,25 zl/m2 ,
poi.ytku publ icznego
3 . od budowl i
2,00% ich wartosci,
~ 2. I. Zwa lnia sit; od podatku od nicruchomosci budynki i gru nty stanowiqcc wlasnosc (wspolwlasno sc) albo bedacc w posiadaniu
(wspolposiadaniu) lub trwalym zarzadz ic gminy lub jc dnostek organizacyj nych gminy.
2. Zwa lnia sit;' od podat ku od nicruchomosci grunty pozostale okres lone w § I pkt I lit. c sklasy fikowa ne ja ko el rogi, sluzace do dojazdu do gospo 
darst \V rolnych .
3. Zwalnia sic od podatku oct nicruchornosci budy nki pozostale okrcslonc w § 1 pkt 2 lit.e, tiret dr ugic, z wyjatkiern budynkow zajmowanych na
d 7o ialalno ~c gospodarcza, stanowiace wlasnosc (wspolwlasnosc) alba bcdacc w posiadaniu (wsp6Iposiadani u) os6 b fizycz nych, kt6rych wylacznyrn
zrod lcm utrzyman ia podatnika i j cgo malzon ka jest cmerytura lub renta .
4 . Zwalnia sit;' od poda tku od nicrucho rnosci okreslonego w § 1 pkt 1 strychy i piwnice, za wyjqtk iern pow ierzchni aeloptowanych na ccle miesz
kaln c tub zwj.\zanych z prowadzc nicm dziala lnosei gospoelarczej .
5. Zwalnia sit;' od podatku od nicruchomosci buel ynk i i grun ty gminne instytucj i ku!tury i ochotniczych strazy pozarnych z wyjqtk iem ieh cZQsc i

wyko rzysta nych do prowadze nia dzialalnosci gos poelarczej.
§ 3. Wykona nic uchwaly powierza sic,; W6jtowi Gmin y Oywity.
§ 4. Ucllwala pocl lega ogloszcniu w Ozienniku Urzt;'elowym Woje w6dztwa Warm iilsko-Ma zurskicgo i obow i;tzujc od dnia 1 styczn ia 2005 roku .
Przewodnicz'lcy Rady Gminy Oywity
Antoni Nikicl
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Uchwala Nr XX1I/136/04
Rady Gminy Dywity
z dnia 10 grudnia 2004 roku
w sprawie podatku od srodkow transportowych.

Na podstawie art. I0 i art.12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 199 1 roku 0 podatkach i oplatach lokalnych (Oz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.84: zrn iany:
Oz.U. Z 2002 r. Nr 200, poz. 1683; Oz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840 , Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966
Oz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i poz. 884, Nr 96 pOZ. 959, Nr 123, poz. 129 1) Rada Gminy Oywity uc hwa la co nastep uj e:
§ I. Uc hwa la sic: roczne stawk i podatku od srodkow transportowych w wysokosci :

I.Od samoc hodu ciezarowego 0 dopu szczalnej masie calkowitej od 3,5 tony i ponizej 12 ton:
Oopuszczalna masa calkowita pojazdu Stawka (w zlotyc h)
540,00
Od 3,5 tony do 5,5 tony wlaczni c
Powyzej 5,5 tony do 9 ton wlacznie
900,00
Powyzej 9 ton a mniej niz 12 ton
1080,00
2. Od sarnochodu ciezarowego 0 dopuszczalnej rnasie calkowitej r6wncj lub wyzszej niz
Dop uszczalna masa calkow ita
Liczba osi
22
12 ton wlac znie do 16 ton w lacznie powyzej 16 ton
33
12 ton w lacznie do 16 ton wlqc zn ie powyzej 16 ton
od 12 ton wlqcznie do 29 ton w lacz nie powyzej 29 ton
4 i powyzej 4 i powyzej

12 ton:
Sta wka podatku

1400,00 1850,00
1450,00 1850,00
2000,00 2452,80

3. Od ciag nika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzy wania Iacznie z nacze pq lub przyczepa
zes po lu pojazd6w od 3,5 tony wlaczn ic i po nizej 12 ton:
Dopuszcza lna masa calkow ita
Od 3,5 tony do 6,0 tony wlacznie
Powyzej 6,0 tony do 12,0 ton

0

dop uszczalnej masie calkowitej

Stawka podatk u
\l 00,00
1300,00

4. Od ciagnika siodlowego lub balastowego przystosowanego do uzywania lqcznic z naczepa lub przyczepa 0 dopuszczalnej masie calkowitej
zespolu pojazd6w r6wnej lub wyzszej niz 12 ton :
Liczba osi

Dopuszczalna masa calkowi ta zespolu: masa wlasna ciagnika siodlowego+dopuszczalna ruasa calkowita naczepy lub masa
Staw ka podatku
1400,00 1937,76
1722,97 2548,65

cal kowita ciag nika balasto wego--dop uszczalna masa calkowita przyczepy
22
12 ton wlacz nie do 31 ton wl qczn ie powyzej 3 1 ton
33
12 ton wlqcznie do 36 ton wl qczni e powy zej 36 ton

5. Od przyczepy i naczepy, kt6re lacznie z poj azdem silnikowy m pos iadaja dopusz -czalna mase ca lkow ita od 7 ton i po nizej 12 ton, z wyjqtkiern
zw iazanych wylqc znie z dzialal noscia rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego:
Oopuszczalna masa calkowita pojaz d6w
Od 7 ton i ponizej 12 ton

Stawka podat ku
1000,00

6. Od przyczepy i naczepy, kt6re lacznie z pojazdem silnikowy m po sia daja dopusz-cza lna rnase ca lko w ita ro wn q lub wy zsza niz )2 ton, z
wyjatkiern zw iaza nych w ylacznie z dz ialalnosc ia ro lnic zq pr ow adzonq przez podat nika podatku rolnego:
Oopuszczalna masa calkow ita pojazdow
Od 12 ton wlacznie do 25 ton wlacznic
Powyzej 25 ton do 36 ton wlac znie
Powy zej 36 ton

Stawk a podatk u
1100,00
1292,00
1700,00

7. Od autobusu 0 liczbie m iej sc do siedze nia:
Hose miejsc do siedzenia
Mniej niz 30 miej sc
30 miejsc i wiecej

Stawka pcdatku
1150,00
1400,00

§ 2. Zwa lnia sic od podatku srodki transportowe bcdacc w posiadaniu jednostek organizacyjny ch Gminy Oywity. Zwolnienie nie dotyczy
srodkow transportowych wymienionych w § l ust. 2,4 ,6.
§ 3.Traci moe uchwala Nr Xln9/03 Rady Gmi ny Dyw ity z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawi e podatku od srodkow transportu.
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza sic W6jtow i Gmi ny Dyw ity.
§ 5. Uchwala podlega ogloszeniu IV Ozienniku Urzcdowym Wojew6dztwa Warrn insko-M az ursk iego i obowiazuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

Przcwodniczacy Rady Grn iny Dywity
Antoni Nikiel
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Uchwala Nr XXII/137/04
Rady Gminy Dywity
z dnia 10 grudnia 2004 roku
w spra w ie pod atku od po s iadan ia ps o w.
Na pod stawi e art. 14 pk t 1 i 4 ustaw y z dn ia 12 styc znia 199 1 ro k u 0 podatkach i opl ataeh lo k alny ch ( D z.U . z 20 02 r. N r 9, po z.84: zmia ny : D z.U. z
2002 r. N r 200 , poz. 1683; D z. U . z 2003 r. nr 96 , po z. 874, N r 110, pOZ. 1039, N r 188, poz. [ 840, Nr 200, poz. [ 953, N r 203, poz. 1966 : Dz .U . z
2004 r. N r 92, poz, SSO i poz. 884, N r 96 poz , 95 9, N r 123, pOZ. 129 1) Rada Gm in y Dywity uchw ala eo nastepuj e:

S I.

I . Usta la sic poda tek od po siadania psa w wysokosc i 5 J ,9 1 zl .

2. Zwalni a sie od podatku, 0 ktorym mowa w ust. 1, po siadani c do pieciu psow ( naj w i ecej - eztery psy) na

gos podarstwo dom owe .

*

2. Wykonan i e uch waly pow ierza sie W 6jtow i Gm iny Dywity.

*3. U ehw ala pod lcg a oglosze niu w Dzicnniku U rz edowy m Woj ew odz tw a War rninskc- Ma zursk ieg o i obo w i azuj e od dnia 1 sty eznia 2005 roku .
Przcw odni czacy Rady Gmi ny Dyw i ty
A nto ni Nik iel

Doradztwo Unijne - OMNIS Biuro Pisania Wniosk6w

Srodki

Z

funduszy strukturalnych

Wraz z akcesja Polski do Unii Europejskiej otworzyly sie nowe mozliwos ci
pozy skiwania srodkow z funduszy struktural nyc h. Do rolnik 6w skierowa ne
sa dzialania dw6 ch program6w :
I. PLAN ROZWOJU OBSZAROW WIEJSKIC H (PROW) na lata 2004
2006, w ramaeh kt6rego obec nie moz na ubi ega c sie 0 srodki z nastepujacych
dzialar\:
Dzialanie 1. .Renty struk turalne",
Dzial anie 3. .vvs pteran te dzia lal nosc i rolniczej na obszara ch 0 niekorzy
stnych warunkach gosp odarowania ",
Dzialanie 4. "Wspieranie przedsiewztec rolnosrodowiskowyc h i poprawy
dobro stanu zwierzat",
Dzialani e 5. .Zalesianie gru nt6w rolnyc h",
a do wdr ozenia przygotow ywan e sa ;
Dzialanie 2. "Wspieranie gospod arstw nisko tow aro wych ",
Dzial anie 6. .D ostosowywanle gospod arstw rolnych do sl an dard 6w Unii
Europej skiej",
Dzialanie 7. .Grupy produ eent6w rolnych".
II. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY .Restrukturyzacja
i Modern izacja Sektor a Zywnoscioweqo oraz Rozw6j Ob sza r6w Wiejskich",
z kt6rego mozna obec nie pozyskac srodk i z nastep ujacych dzial an:
- Dzi alanie 3.1.1. .I nwestycje w gos pod ars twa ch rolnyc h",
Dzialani e 3.1.2. .Ulatwi anie startu mlodym rol nikom ",
Dzialanie 3.1.5. .Poprawa przetw6rstwa i mar ketingu artykulow rolnych",
Dzialanie 3.2.4. .R oznic owante dzial alnosci rolnic zej i zbllzone] do
rolnictwa w celu zapewnienia roznoro dnos ci dz lala n tub alternatyw nyc h
zrodel dochodu ",
- Dzialanie 3.2.6. .Ro zwoj i ulepsz anie infr astruktury technicznej zwia zane ]
z rolnietwem".

Wnioski, w ra mach wyze] wymienionych dzialari rnozna skladac we
wlasciwych dla miejsca realizacji projektu Oddz ialach Regionalnych
oraz Biurach Powiatowych Agencji Restrukt uryzac ji i Mode rnizacji
Rolnictwa.
Szczego/owe informacje dotyczece wdraiania ww.
dzialail uzyskac moiecie Pailstwo takie w Lokalnym
Punkcie Informacyjnym, ktory miesci sie w siedzi
bie Urzedu Gminy w Dywitach (poko] nr 30) oraz w
Tulawkach lub pod numerami teletonow: 5120160
(wewn . 150) i 5132080.
K.M .

Po wejsciu naszego kraju do Unii Europejsk iej, polsey
przedsiebiorcy, rolniey, stowarzyszenia, finny szkoleniowe
i sarnorzady moga ubiegac sie 0 unijne wsparcie 2 funduszy
strukturalnych. Skutecznosc pozyskiwania tyeh pieniedzy
zalezy w duzej mierze od rzetelnej informaeji na temat
mozliwosci i warunk6w pozyskiwania unijnyeh srodkow,
a takze doradztwa w doborze odpowicdniego prcgramu
i fachowej pomocy w wypelnieniu wniosku, sporzadzeniu
biznes planu, analizy ekonomiczno - finansowej czy studium
wykonalnosci.
Szczeg61nie duze rnozliwosci otwieraja site przed malyrni
i srednimi przedsiebiorcarni, zatrudniajacy rni srednio-roc
znie co najrnniej J 0 pracownikow lub fi rmami prowadzac yrn i
dzialalnosc gospcdarcz a od co najmniej 3 lat, oraz takimi,
ktorych dzialalnosc oparta jest na zaawansowanych techno
logiach. Do wspar cia kwalifikuja sie miedzy innymi inwes
tycje zwiazane z utworzeniem nowego b'l.di rozbudowa
isiniejacego przedsiebiorstwa, a takze projekty, ktore
prowadza do znaczacych zmian w wytwarzanych produktach
lub swiadczonych uslugaeh (unowoczesnianie linii produk
cyjnyeh, wzbogaca nie oferty prcduktowej).
Przedsiebi orca ubiegaja c sie 0 wsparcie powinien wypelnic
wniosek scisle wedlug instrukcji i zlozyc go w wymaganyrn
terrninie wraz ze wszystkimi zalacz nikami w Regionalnej
Instytucj i Finansujacej . Ookumenty musza bye podpisane
i potwierdzone za zgodnosc z oryg inalern wedlug przyjetych
zasad.
Aby wyjsc naprzeciw zapotrzebowaniu przedsiebiorcow
na dotarcie do inforrnacji na temat mozliwosci wsparcia,
wiadornosci 0 dostepnycb prograrnaeh, pomoc w dopaso
waniu odpowiedn iego progra mu do ich potrzcb i pomoc
w kompleksowyrn przygotowaniu proje ktu i wypelnieniu
wniosku.W Dywitach powstala firma zajmujaca site tego typu
dzialalnoscia, a takze szeroko pojetym doradztwem unijnyrn.

Zaintcresowanych zapraszamy do finn y
OMNIS Biuro Pisania Wni osk6w. Doradztwo
Unijne, Dywiy, ul. Olsztyns ka 28 (siedziba GOK) .
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14 organizacj i pozarzadowych
Niewicle osob zdajc sobic sprawc, ZC na tcrcnie Gminy Dywity dziala
14 organizacji pozarzadowych.
Naleza do nich:
1) Gminne Zrzeszcnic - Ludowc Zcs poly Sportowc - Dyw ity
2) Gmi nny Uczniowski Klub Sport owy "Asy"- Dywity
3) Ochotnicza Straz Pozarna w Braswa ldz ie
4) Ochotnicza Straz Pozarna w Kiczlinach
5) Ochotnicza Straz Pozarna w Tulawkach
6) Spoleczne Towarzystwo Sam orzadow e - Dywity
7) Spo leczny Komitet Rozbudowy Szkoly w Sprec ow ic
8) Sportowy Klub Jezdz iecki .Lesniczowk a"- Tulawk i
9) Stowa rzyszenie .Lugwald" w Lugwaldzie
10) Stowarzyszenie "N asza wies" we Fracz kac h
11) Stowarzyszenie Kobiet Wiej skich - Dywity
12) Stowarzyszenie Milosnikow Ziemi Dywickiej - Dywity
13) Stowarzyszenie Rozwoj u Wsi Slupy i Oko lic
14) Warm inskie Stowarzysze nie Kobiet Kiezlinskich
Organizacje te powolaly Rade Organizacji Pozarzadowy ch Gminy
Dywity, ktora stanowia wytypowani przedstaw iciele z kazdej
organizacj i.
Decyzja Rady z dn,28.04 2004r. jej przcwodn iczacyrn zostal
Waldemar Grzegorzewski ze Stowarzysze nia Rozwoj u Wsi Siupy
i Okolie.
Miejscem spotkan jest Gminny Osrodck Kultury w Dywitach.
Do zadan Rady rniedzy innymi nalezy:
-reprezentowanie sektora pozar zqdow ego Gminy Dywity wobcc
wlad z gminnych, powiatowyeh i wojewodzkich oraz innyeh partnerow
spolecznych;
- wspo lpraca z administracja publiczna oraz innymi partncrarn i zycia
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Slupy i Okolic spo leczncgo:
- opiniowanie projektow aktow prawnyeh do tyczacyc h sektora
pozarzadowego;
- wspol tworzenie i monitorowanie prograrno w wspolpracy samorzadow
lokalnych z organizacja mi pozarzadowyrni ;
- uczcstnictwo wytypowan ego czlonka Rady w pracach reprezentaeji
sek tora pozarzadowego w wymiarze ponadgrninnym:
- podejmowanie dzial an na rzecz integraeji sektora pozarzadow cgo.
Uchwalaz dn. 28.04.2004r. Rada wylonila swojego delegata do Powiatowej
Rady Organizacji Pozarzqdowych, ktorym zostala Alicja Wasik - prezes
Stowarzyszenia "Nasza wies".
W ostatnim okresie czlo nkowic Rady Organizaej i Pozarzadowych Gminy
Dywity zajmuja sie opracowaniem zasad wspolpracy z Samo rzadcm
Gminy na rok 2005.
Co zyska Gminnc Zrzesze nie Ludowc Zes poly Sportowe poprzez uczc
stnietwo w Radzie?
Uwazarn, iz marny szanse wywierania wiekszego, bo zbiorowego nacisku
na struktury sarn orzadowe, eelem pelniejszej realizaej i zadan statutowych
i kalendarza imprez naszej organizaej i - mowi Jerzy Rautenberg,
Sekretarz Ludowyeh Zespolow Sportowyeh
Wsparei przez inne organizacje mozemy starac sit( ezuwac nad rozwo
jem bazy SpOli owo-rekreaeyjn ej Gm iny Dywity, op ieki nad obiektal11i j llZ
istniejqcymi, spoleeznymi konsultaejall1i rozbudo wy, przcbudowy i
modernizaeji planowanyeh inwcstycji.
Z perspektyw y Stowarzyszenia "Nasza Wies" - Rada to rown iez
mozliwosc skoordynowan ia dzialall organizaej i pozarzqdowyeh z terenu
ealej gminy, szansa na poprawienie komunikaej i i przeplywu infonn aeji
pomit(dzy lokalnymi spoleeznosciami.
Jest to takze sposob zaznaeze nia osiqgnit(c i problemow Gmi ny Dywity
na forum powiatll, gdyz kazda rada lokal na ma swoje go przedsta wieicla
w Pow iatowej Radzie Organizacji Pozarzqdowyeh.
Naszy m najblizszym eelem jest stworzenie sprawnego meehanizmu
dzialania tego swois tego forum orga nizacj i pozarzqdowyeh Gminy
Dyw ity. Myslimy 0 cyklicznyeh dyzur aeh przedstawicicli Rady, ktore
um ozliwilyby kontakt z mieszkailca ll1i , usprawnianie wspolpracy
pom it(dzy scktorem samorzqdowym a nam i - spoleeznikami.
Alicja W ~s ik
Reprezentant Rady Organizacji Pozarzqdowych Gminy Dywity

Centrum Kultury i Aktywnosci
we Fraczkach
Mala wies Fraczki znajduje sie na samym koncu naszej gminy.
Wlasnie tam dziala Stowarzyszenie "Nasza wies", ktore zostalo
zalozone przez Alicje j Marka Wasik w kwictniu 200 I roku.
Po trzcch latach dzialaln osci Stowarzysze nie doczckalo sie
siedziby. Znalazla ona miejsce w budy nku uzyczonego przez
Samor zad Gminy Dywity dawnego klubu wiejs kiego, ktore go
remont zostal sfinanso wany z dotacj i ( 17 tys. euro), otrzymany
przez czlonkow Stowarzyszenia z holenclerskiej Fundacj i CNF
oraz przy wspareiu finansowym naszej Grniny. Centrum Kultury
i Ak tywnosei otwarto dnia 29 maja 2004, a poswiecil je sam
arcybiskup metropolita warminski
Edmund
Piszcz.
Znakomici
gosc ic zaprosze ni na otwarcie w
osobach Starosty Pow iatowcgo
Adama Sierzputowskiego, Wojtu
Gminy Jacka Szydlo oraz przed
stawicieli Samorzadu Gminy
Dywity nie szczedzili pochwal,
podkreslajac, ze wies zas luzyla
sobie na szczegolne slowa uznania.
Stowarzyszenie prowaclzi tu wiele zajec dla mlodych mieszkanc ow
wsi. Uczcstnicy tych zajec pokazali na co ich stac podczas otwar
cia. Wystapil teatr, zes pol spiewaczy, pokaz capoeira - brazylij
skicj sztuki walki. Zorganizowa no rowniez wystawe i aukcj e
prac plastycznych uczestnik6w .Wiejsk iej Akademii Malars
kiej " ,
Otwarty budynek jest nie tylko siedziba Stowarzyszenia
i miejscem, gdzic odbywaja sie zaje cia dla dzieci i mlodziezy,
ale rowniez punktem spotkan cloroslych mieszkancow ws i. W
trakcie tegorocznyeh wakacj i mlod ziez chemic przeb ywala
Centrum. Ogladala filmy
i korzystala z wyposazenia
z DVD odtwarzane na wielkim telewizorze- prezencie od W6jta
Gminy, uczestniczyla w zaje ciach rowerowych, przygotowywala
nowa sc iezke rowerowa i ][ Zlot Rowerowy we Fraczk ach,
grala W popularne "pilkarzyk i" oraz warcaby. Mlodzi uczest ni
czyli rown iez w warszta tach malowania na szk lc i gotow ania.
W dzialalnosci Cen trum byly tez momenty przykrc. Z powodu
zle zamontowanego kominka zapalila sie czesc stropu. W wyniku
po zaru i pozniejszej akcji gasniczej zniszezo nc zostalo jed no
z pomieszczen, a do malowania nadawalo sie wlasciwie cale
wnetrze. Na szczes cie pozar udalo sic szybko ugasic, w czym
bardzo wykazali sie nie tyIko strazacy z OSP w Tlilawkach, a le
rown iez mlodziez ze wsi Fr'lczki. D z i ~ ki zrozumieniu
i pomocy Wojta Jacka Szydlo oraz pracownik6w Gminy szkody
naprawiono i blldynck znow funkcjon uje. Wielkic cl zi ~ k i wszys t
kim, ktorzy s i ~ do tego przyczyn ili. Bezposrednio po remoncie
odbyl y s i~ dwudni owe mloclziezowe warsztaty z profiJaktyk i
uzalezniei1 dla \ 8 os6b z gminy. W ramach projektu "Okno na
swiat" z a ez~ la takze funkcjo nowae pracownia komput erowa .
Projekt ten moze bye realizowa ny, d zi ~k i srodkom pozyskanym
z Polsko - Amery kanskiej Fundaeji Wolnosc i poprzez Polskct
F lind acj ~ Dzieci i Mlodz iezy. Odbywajq s i~ proby do tradye yj nej
j uz k o l ~ dy, jak eo roku odwiedzaj'lcej nasze domy w drug i dziell
Swi'lt Bozego Narodzenia.
Mieszkancy Fr'lcze k i okolic przygotowujil rowniez "Wieczor
k o l ~ d nie tylko polskich" , planowany na pocz,ttek styczni a.
Czlonkowie Stowarzyszenia serdecznie zapraszaj,t na niego
wszystkich chytnych. Przyjezdzajcic do nas!
Aleksandra W'\.s ik
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Mlodziezowa A k a d e mi a
Aktywnosci Lokaln ej
czeka na Ci e bi e !!!
Jezeli [estes uczniem gim nazj um , liceum albo
po prostu - mlodym czlowiekiem zad nyrn prz y
g6 d, nowych przyjaciol , uzyteczne] wiedzy i
zmia n na lepsze w Twojej rniejscowosci
- dolaczaj do nasi
Kim jestesrny?
Uczestnikami programu Gminnego Osrodka
Ku ltury w Dywitach pod nazwa . Gminne Cen 
trum Wspierania Inicjatyw Mlodziezowyc h".
Czy m sie zajmuje my?
Juz od pazdziem ika bierze my udzial w
w arsztatach i spotk aniach , dotyczqcych
prob lem6 w i rnozliwosci zm ian na lepsze
w naszych wlasnych rniejscowosciach.
Dyskut owalisrny 0 tym , jak porozurni ewac sie
z innymi ludzrni, jak zac hecac ich do ws p61
nyc h dz iala ri. Stworzy lisrny plan .rniejsc mag
icz nyc h" naszej Gminy, kt6re zamierzamy
op isac i uwiecznic w formi e prezen tacji mul 
timedial nej naszego autorstwa.
Na warsztaty za praszan i sa ludzie, kt6rzy
pos iedli urniejetnosc animacj i srodowisk
wiejskich, tacy jak Magda lena Wil de ze
Stowarzyszen ia .Tratwa" - lub rnoqa w rea lny
spos 6b przybllzyc nam
prob lemy mlodych, jak Pan Piotr Kolac zek ,
terapeuta uzaleznien z Olsztyna.
Spotykamy sie srednio 2 razy w rniesiacu.
Na kazd e spotkanie zorganizowany jest tran 
sport, dzieki czemu nic opr6cz wlas nych checi
nie blokuje nam rnozl iwos ci uczes tnictwa
w zajec iach.
Jest nas juz ponad 20!!!
- Dzieki Akademii i wyja zdow ym spotkaniom
mam poczuci e , ze dzieje sie cos nowego , ze
mam co zrobic z wolnym cza sem, ze poznaje
nowych ludzi spoz a Tulawek - m6wi Marcin

"Nasz sposob na rrude"
Konkurs tylko dla mlodziezy!!!
Gminny Osrodek Kultury w Dywitach w ramach Projektu Gminne Centrum
Wspierania Inicjatyw M lod ziezowych zaprasza was do stworzenia autorskiego
projektu na MALA INICJATYWr;; MLOD ZIEZOWA.
Autorami proj ektu me ga bye nieformalne Inie posiadajace osobowosc i prawnej/
grupy mlodziezowe reprezentujace: wies , szkole Igimnazj urn/ lub dzialajace przy
stowarzyszeniu istni ejacym w Gminie Dywity.
Grupa powinna skladac sie z minimum 3 os6b.
Mlodz iez z malych miejscowosci ma mniejsze mozliwosc i rozwijania wlasnych
zainteresowan. Czasem trudno na wsi aktywnie, atrakcyjni e i pozytecznie
zagos podarowac sw6j wolny czas. Brak srodkow, brak miejsca, brak perspektyw
- to dziala zniechecaj aco.

Cele m naszego konkursu jest promowanie aktywnosci wsrod mlodych
ludzi. Zachecenie do dzialania i rozwijania zainteresowan, budowania wiezi
miedzyludzkich i checi dzialania na rzecz wlasnych spolecznosci lokalnych.
Proponuje my Wam opisanie i realizacje POMYSLU, kt6ry ubarwi zycie
Waszych rowiesnikow,
Kwota, 0 ktora mozecie sie ubiegac to 500 zlotych. GOK sfinansuje w jej ramach
zakup material6w do zaj ec, kt6re zaplanuj ecie (ub honorarium profesjo nalisty,
kt6ry zaje cia poprowadzi. Nagrodzony zostanie tylko jeden projekt wybrany
przcz niezalezna Kornisje w dniu 0 1.03.2005 roku.
W cell! zlozen ia wniosku nalezy:
wypelnic fonnularz dostepny w GOK Dywity lub u Waszego Soltysa;
nadeslac go lub doreczyc osobiscie w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego
2005 roku na adres: Gminny Osrcdek Kultury, ul.Olsztynska 28, 11-00 1 Dywity,
z dopiskiem "Nasz spos6b na nude";
dolaczyc 2 rckomendacje dla grupy nieformalnej i jej wniosku - np. od soltysa,
dyrektora szkoly, stowarzyszenia itp.
W czasic pisania wniosku mozecie korzystac z konsultacj i pracownik6w GOK.
Wystarczy zadzwonic pod numer 5120 123, umowic sie, przyjsc do siedziby
GOK \V Dywitach lub zaprosic nas do siebie! r,

~===========================;

Mu raws ki, gimnazjalista - Moim celem jest
zmiana rnentalnosc i ludzi doros lych, ich "':
sposobu rnyslen ia 0 rnlodziezy, kt6ra umie
tylko pic , palic i dernolowac. Chcemy zrob ic
dla ws i cos pozytywnego . Marzymy 0 swietlicy
wi ejsk iej, 0 wlasnym miejscu spotkari .
- W naszej wsi poza szkola nie dzieje sie zby t
wiele - Malgosia Steczniewska , gimnazja
listka - rnysle, ze dziek i integracji z mlodymi
z inn ych miejscowosci bede potra fila to
zrni enic.
Mlo dziezowa Akadem ia Aktywnosci Lokalnej
nie jest formu la zarnknieta, Bardzo prosimy
o dol aczani e do naszych szereg6w!
Informacji 0 dzialaniach MAAL jak i calego
Centrum rnozecie zasieqnac pod numerem
5120 123 lub w Gminn ym Osrodku Kultury
w Dywitach .
Projekt realizowany jest ze srodkow

Polskiej Fund acji Dzieci i Mlodzieiy.

Braswaldzki Dzwon
Brq swaldzki dzwon, j eg o ton
N ie ma rownych wsrod dzwonow.
Ten dzwon!
Ten ton j est p iek niejszy od inny ch tnilionow.
Ten dzwon !
Jeg o ton, g dy w nieb iosa ch rozb rzmiewa
Mysle... dzwon w Brqs waldz ie dzwoni?
Czy aniolow cha r spiewa?
Ten dzw on !
Jego ton , slysze go z odda li...
Ten dzwon i j eg o ton
Ktoz p iekni ej Pana Bog a pochwal i?
Zyg munt Sus zczew icz
(w iersz nap isany w latuch osiemd ziesiatych )
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Zespoly Tanca N owoczesnego
Gminny Osrode k Kul tury w Dyw itac h oglasza
zap isy do dzieciecych i ml od ziezowych zes pol6w
tanca nowoczesnego. Dzialaja tu trzy grup y : Hil a
ris, Powe r ora z w ielokro tni c nag rad zany zesp61
Suav is Saltarc . W sw oic h ukladach lacza rozne
style taneczne tj.: funky, lat ino lub jazz. Dziewc
zy ny z zespo lu Power i Suav is Salta re zdobyly
os tatnio pierws ze miej sca na tegor oc znym
Wojew6 d zk im Przegladzie Tanca Wsp 6lczcsneg o
w Ke trzynie. a nagroda gl6w na Grand Pr ix ora z
puc har burm istrza miasta Ketrzyna przypadla L..

.....;;....=._ _...

instru ktorce Anec ie Cytow icz .

Ws zys tkic h za inte res owanych za praszamy do g ru p:
- Hilaris /7 - II lat! w srode 0 godz. 13
- Power / 12 - I S lat! w srode i piatek 0 god z . 15.30
- Suavis Sal tare / 16 - 20 lat! w sro de i p iate k 0 god z. 17.30

Pracownia multimedialna
Od wrzesnia 2004 roku w rama ch programu .Rownac Szanse"
- Polsk iej Fundacji Dzieci i Mlodziezy fun kcjonuj e w GOK Dyw ity
pracownia multimedialna. Wykorzystuje my kom putery i Internet
w zdobywaniu informacji, w celac h edukacyjnych i dla rozrywki.
Zapraszamy wszystkich chetnych we wtork i, srod y i czwartki
w godz inach 8.00 do 16.00. Do waszej dys pozycji sa encyklo
. ped ie, slow niki multimed ialne i prog ramy do nauki ang ielskiego.
W oparc iu 0 te pracownie fun kcjon ujq tez dwa kola zai nteresowa ri:
filmowe - "Klub Filmowy 320" (poniedzialek 16.00-20 .00)
i fotograficzne (piatek 16.0 0 - 20.00 ). Uczestnicy tych zajec
poznaja zagadnienia zw iaza ne z filme m, fotoqr afia i multime
diami . Jezeli dolaczysz do nas , rnozesz poznac taj niki filmowani a
i planu filmowego , robie nia fotografii i montowania ich w kolaze,
ZAPRASZAMY !I!

Rubryka sportowa
Zarnkniety zostal sezo n imprez sportowo
- rekreacyjnych gminy Dyw ity.
Od marca do grud nia 2004 roku zrea lizowa no
osiem imprez sportowych:
- IV Mistrzostwa Gm inne w Tenisie Stofowym
(SP Dywity)
- Majowy Festyn Rekreac yjny "Sportowa
Maj6w ka"(Dywity - Stadio n)
- II Wielki Gminny Bieg Przefajowy w Brqswaldzie
- II Zlot Rowerow y we Frqcz kach
- Turniej Koszyk6wki Letniej (Sfupy)
- Turniej Gminnych Sz6stek Pilkarskich (Dyw ity Stadion )
- Rodzinny Zlot Rowerowy w Dqbr6wce Wie lkiej
- Turniej Gminnej Siatk6w ki Halowej (SP Dywity)
Wszyst kie wym ienion e powyzej wydarzen ia
sportowe zostana wpisane do Kalendarza Imprez
na rok 2005. Plan ujemy rowniez upow szechn ic
rozgrywki warcabowe oraz rajdy rowe rowe , kt6re
beda sie odbywac na terenie naszej gminy i gm in
osciennych.
G .D.

Kierm asz- Wystawa - Sztuka
W dniu 04 . 12.2004 po raz pierwszy rnieszka ncy
Gm iny Dywi ty i gmi n sasiedn ich m icl i okazje spo tkac s ie na
K ierm aszu Sztuk i w Dywitac h . W spotkaniu tym uczestniczyl o
b lisko 15 arty stow rekcdz ielnikow z tere nu gm in : Barcze w o
Dyw ity i O lsz ty n. M cglis m y pod ziw iac recznie ma lowan e mc b le
pa ni Marzeny Wieczor ek zc Sp recowa, ceram ike artysty czna
i uzytko wa z praco wni pa na Wieslaw a Zawistowsk iego ,
kli matycz ne akwa re le i ozdoby sw iateczne pa ni Ma lgorzaty
Kum orowicz. Pon adto tworc y pr ezcntowali rzezby, zcgary
- obrazy a nawet reczn ie " wa rzo ne" kremy z lawendy
rosn acej na j onkow sk ich polach. Nalezy tez wsp orn niec iz
rownoczesn ie z kiermaszem od bywala sie Kwc sta Chary
tatyw na zorgan izowana przez czlonk inie Stwo wa rzyszc
nia Kobiet Wiejskich dz iek i hoj nosci w razliwyc h os6 b
udalo sie zebra c kw ote 900 zl, ktora zostanic przeznac
zona na sw iatecz ne paczki dla dzieci z naj ubozszych rodz in .
Spotkan ie bylo wspolna inicjatywa two rcow reg io- nal 
nych i G m innego O srod ka Ku ltury w Dyw itach. Organizator zy
maj q nadz iej e, iz tego typ u zda rze nia na stale wpis za s ic w kr ajo
braz ku ltura lny naszej g m iny i powiatu, stana sie sce na prezen 
tacj i artystycz nyc h i re kodzielniczych kun szt6w oraz okazj a do
bezpo sredn ieg o spotkania ze sztuka dla jej m ilos nikow.

GRUPY TEATRALNE
Tea tr dzieciecy "Rozowe Marzenia" zaprasza na
zajecia do GO K w kazd y po niedzialek i czwartek w go dz inac h
16.30 - 18.00 . Wszyscy ci, kto rzy pra gna bawic s ic w tcatr
i chca spraw dz ic swoje um iej etnosci, sa m ile widziani w naszy m
gro nie. Aktualn ie pracuj erny nad nowym spe ktaklcm poety
ckim w edlu g tekstow Da nuty Wawil ow. Baj ka " Kopc ius zck "
w naszym wyko na n iu zna lazla s ie w fina le konku rsu "0
Laur Zlotej Rybki" wsrod 15 najl ep szych zespolow teat ral 
nych naszego wojewodztwa , W sklad zespolu wch od za la u
reac i konk ursow recyta torskich i kras o mowc zyc h - osta tn io
Sy lw ia Ma linowska podopieczn a pani Doroty Pszczol y z SP
w Dywit ach zaj ela 5 m iejsce w kon kursie ogolnopolskim .

Jesli chcesz bye z nami za praszamy !!!

A tak baw ilismy sic na Wielkiej Ork iestrzc Swiatccznej Pornocy
w Gmi nnyrn Osrod ku Kultury \V 2004 roku ,
Najb lizszy koncert pt. "Zagrajmy razem ... " 9 stycznia 2005
w sali widow iskowej Os ro dka Kultu ry w godz. 10.00 - 14 .00

Za ewniamv wiele atrakc ji i niespodzianek

