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Gazeta Dywicka 5.2 
Gmina Dywity. Miejsce przyjazne czlowiekowi 

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy 
Dywity, obejmujqcy lata 2004 - 2013, 
zawiera najwazniejsze zadania 
inwestycyjne, kt6re powinny zostac 
zrealizowane. Zaklada on m. in., iz 
wszystkie miejscowosci w gminie Dywity 
zostana skanalizowane, jak rowniez 
zostanie doprowadzona woda do 
zab udowy kolonijnej. W 2005 roku 
doprowadzono wode do kolonii w 
Tulawkach , Sprecowie , Frqczkach 
i Gadach. W roku obecnym wode 
uzyskaja kolonie w Nowych Wl6kach . 
Planowana jest takze dalsza rozbudowa 
sieci kanalizacyjnej . 

- We wsp61pracy z osciennyrn i 
gm inami - J o n k o w o i Sw l atk i 
- opracowany zostal projekt kanalizacji i 
modernizacji sieci wodociqgowej dla 
Barkwedy i Brqswaldu - informuje Jacek 
Szydlo, w6jt gminy Dywity. - Jego 
realizacj a jest jednak powiqzana 
z uzyskan iem dotacj i unijnych . Wniosek 
zostal zlozony w roku ubiegtym, lecz nie 

uzyskal akceptacji. W tym roku wniosek 
zostanie ponowiony do Norweskiego 
Mechanizmu Finansowania. Realizacja 
tego proj ektu bylaby poczatkiem 
kanalizacji tego obszaru gminy. Scieki 
plynelyby do oczyszczalni w Jonkowie. 
W kolejnym etapie planowane jest 
skana lizowanie okolic Sprecowa wraz 
z wybudowaniem oczyszcza lni sciekow, 
Nastepnie kanalizowane bytyby okolice 
Tulawek. Warto nadrnlenic , ze w chwili 
obecnej j uz 45 % g m i n y jest 
skanalizowane. 

Dziatania te rnaja na celu 
przystosowanie nowych obszar6w pod 
budownictwo i poprawe dotychcza
sowych warun k6w zycia mieszkaric6w. 
W trakcie opracowywania jest obecnie 
pletnascie Plan6w Miejscowego 
Zagospodarowania Przeslrzennego. 
Wptynq one na poprawe gospodarki 
przestrzennej oraz racjonalizujq 
z abudcwe i uzbrajanie terenu. 
Wszystkie te dzialan ia uwzqledniaja 

rowniez ochrone czystego i nieska
zoneqo srodowiska jako mocnej slrony 
gminy Dywily oraz stwarzajq warunki dla 
rozwoju agroturyslyki. 

- Gmina jest ukierunkowana na 
rozw6j mieszkalniclwa - m6wi w6jt. 
- Nasza strategia to dobre miejsce 
zamieszkania przyjazne ezlowiekowi . 
Potozenie gminy sprzyja osiedlaniu sie. 
W tym widzimy przyszlosc . Aby ten eel 
o st aqn ac , od pewnego ezasu 
utrzymujemy w gminie bardzo wysoki 
poziom wydatk6w inweslyeyjnyeh. 
W strukturze wszystkich wydatk6w 
b u d z e t o wy c h na inwestyeje 
przeznaezamy ponad 30% og6lu 
wydatkowanyeh srodkow, a jeszeze 
niedawno bylo to zaledwie niecale 20% . 
Pragniemy maksymalnie wykorzyslac 
polozenie gminy w poblizu Olsztyna 
i zachecic ludzi do lego, aby si~ tu 
osiedlali . 

Kazimierz Kisielew 

"Postanowilam po prostu wziqc sprawe w swoje rece ..." 
Wszystko zaczelo sle 14 lutego br. od - pan Antoni Nikiel oraz czlonek Rady Gminy 9marca 

poglosek 0 obwodnicy z medi6w. Chwile potem - pan Alfred Prusik. Pan Przewodniczqcy Jako przedstawicielka mieszkari c6w 
sama na wlasne oczy zobaczylam plan zostalam zaproszona wraz z dwoma 
obwodnicy w Internecie na stronie jeszcze mieszkankami wsi Roznowo i 
Genera lnej Dyrekcji Dr6g Krajowych Dywity do udzialu w spotkaniu w 
i Autostrad i jeszcze tego samego dnia siedz ibie Rady Gminy z udzialem W6jta 
w oddziale lej firmy w Olszlynie. Nie Jacka Szydlo. Na zebran iu zostalo 
moglam uwierzyc , ze obwodnica bedzle wylon ione cialo kolegialne skladajace 
przylegala prawie do okien mojego domu sle z 4 os6b , kt6re bedzie zajmowalo sle 
w Rozno wie ! Malo l ego , dom nie tylko wylacznie sprawa obwodnicy, w 
kwalifikuje sie do zburzenia, lylko bedzie skladzie: 
oddzielony ekranami dzwiekoszczelnymi. 1. Anton i Nikiel - przewodniczacy ciala 
Bardzo zabawne... . kolegialnego
 

Postanowilam po prostu wziC\.c sprawe
 2. Mieczyslaw Nowak - geodela 
w swoje rece. Kiezliny walcza, a My 3. Renata Kasz ubska - radna , 
(R6i:nowo) nie? - pornys lalarn, mieszkanka Kiezlin
 

161utego
 4. Marta Salom on -K asprzyk 
Wydru ko wa lam rnape wstepne] rep rezentant mi eszkaric6w gm iny 

koncepcji obwodnicy. Na drugiej stronie Dywily 
zarniescllarn teksl prot estu, zrob ilam 5. 0 r a z inn i m i e s z k a ri c y 
kilkanascle kopii, zapakowalam w koperty. 
Napisalam na nich, i.e orqan izuje zebranie 
2 1.0 2. 2006 , 0 god z . 17 .00 przy UG 
w Dywitach. Pojechalam do R6 i.n owa 
i roznioslam koperty po domach moich 
sasiadow, Opr6cz tego na biezaco nanosilam 
informacje na stronie GDDKiA. 

21 1utego 
Byla straszna sniezyca i praktycznie 

zasypalo Dywily, ale pojechalam. Przyszlo ok. 
15 mieszk aric6w. Schowalismy silil w lokalnej 
resta uracji. Tam pow iedz ialam wszystkim, 
gdzie bylam, jak wyg lqda projekt obwodnicy 
(pokazalam mapki) i i.e musimy walczyc. 
Ustalilisrny zebran ie na piatek 24 lutego 
w GOK w Dywitach. Aby zebrac jeszcze wlece] 
m ieszkaric6w, wydrukowalam kolejne 
ogloszen ia 0 zeb raniu i sasiedzi pomogli mi je 
porozwleszac w publicznych miejscach 
wDywitach . 

24lutego 
Tym razem byto nas 0 wiele wlece] , ok . 50 

-60 os6b . Zainicjowalam dyskusje , a potem 
zeb ranie sa mo nabralo tempa. Prz ysz li 
mieszkaricy Klezlln, kt6rzy wym ieni li sie z nam i 
wlasnymi do swia dczeniarni do tycza cymi 
kontaktu z mediam i i GDDKiA. Obecni byli 
p rzed stawic iele w ladz l o k al n y c h : 
p r z e w o d n i c z a c y Rad y G m i ny 

zaproponowal ze branie na pon iedzialek 
27 lutego br.z w6j tem gminy. Na zebraniu 
przedstawilam tekst protestu mieszkaric6w 
R6i:nowa, kt6ry wsp61nie przeksztalcilisrny na 
tekst mies zkari c6w calej gminy Dywity 
i wszyscy obecni zlozyli podpisy. 

27lutego 
Spotkanie w6jta z mieszkaricami. Byla 

rown iez TVP3, kt6ra przeprowadzila z nim 
wyw iad. W6jt przedstawil swoje stano wisko 
wobec wst epne] koncepcji obwodnicy, kt6re 
s p o w o do w a l o b u r z I iw a d y s k u s j e 
z mie s z k aricam i g mi ny Dywity . 
Zdecydowalisrny napisa6 pismo do wladz 
gminy Dywity 0 postawienie sprawy obwodnicy 
na Radzie Gminy Dywity. Dopielisrny swego . 

3marca 
W "Gaze cie Olszlyriskiej" ukazalo sle 

ogloszenie Przewodnlczaceqo Rady Gminy 
-Antoniego Nikla 0 stanowisku wladz gminy na 
temat obwodnicy. 7 marca Dyrekt or oddzialu 
pan Waldemar Kr61ikowsk i ustosunkowal sie 
do tegoz ogloszenia na stronie GDDKiA. 

8marca 
Protest mieszkaric6w wraz z podpisami 

t rafil do : dyre klora oddzi alu GDD KiA , 
Marszalka Wo jew6d ztwa , Wojewody, 
Prezydenta Miasta i Starosty Olsztyriskiego. 

wsp6lprac uj qc y: Elzbieta Czyz, Joanna 
Was ilewska, Izabel a Stomska, Krzyszto f 
Ponlewaz, Mieczyslaw Nowak , Ma one przede 
w s z y s t k ic h rep re z e nt ow a c q rn i n e , 
a szcz eg61nie mieszkaric6w w rozmowach 
z GDD KiA oraz z wladzami Olsztyna w sprawie 
obwodnicy. Jest rowniez Iacznikiern miedzy 
wladzami gminy Dywity a jej mieszkaricami. 

Wszy scy mieszkaricy beda na biezaco 
informowani 0 dzi atani ach ze spolu ds. 
obwo dnicy poprzez ogloszenia na stronie 
internetowej UG, GDDKiA oraz oglosze nia 
pisem ne w siedzibie Urzedu. 

22 marca 
W odpowiedzi na protest mieszkaric6w 

nastapllo spotkanie Pana Marszalka Andrzeja 
Ryrisk iego z mieszkari cami gminy Dywity wraz 
z udzialem zaproszonych gosci: pracownik6w 
Biura Planowania Przestrzennego Urzedu 
Marszalkowskiego, z-ca dyrektora GDD KiA, 
W6jta Gminy Dywity oraz Przewodniczaceqo 
Rady Gminy z przedstawicielami. Obecne byly 
rcwniez media . 

Marta 
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Obwodnica - mity i fakty. 

Asfaltowa kosc niezgody
 

Projekt budowy obwodnicy 
Ol sz tyna wz b urz yl w i e l u 
mies zkaric6w Gminy Dywity. 
Jako pierws i na larnach lokalnych 
medi6w protestowali mieszkaricy 
Kiezlin. Na koniec lutego 
dolqczyli do nich mieszkaricy 
Dywit i Roznowa. 

Orqa nizowaly sie spontaniczne 
grupy spoleczne probujace 
rzucic swiatlo prawdy na t~ 

kwestle - zebra c informacje od 
sprawcy zami eszania, czyli 
Genera lnej Dyrekcji Drog 
Krajowych i Autostrad oraz 
zbadac nastawienie wladz 
gminnych. 

Temat obwodnicy nie pojawH 
sie znikad, Pierwsza wzm ianka 
o drodze szybkiego ruchu 
cdciazajace] ulice Olsztyna 
pojawila sie juz w latach 70 
ub iegJego wieku. Wtedy tez 
powstal wstepny szkic jej 
przebiegu. Sytuacja Polski 
stawala sie jednak coraz bardziej 
niestabilna i zarowno zakrety 
historii, j a k i problemy 
ekonomiczne przelomu lat 80/90, 
odsunely sprawy inwestycyjne 
na plan dalszy. 

Uspiona przez kilkanascie lat 
sprawa wr6cHa znienacka wraz 
z ogloszeniem przez GDDKiA 
"Wst~pnej koncepcji obwodnicy 
Olsztyna", gdzie ustala sie 
zasady wspolpracy w sprawie 
przystqpienia do prac 
projektowych budowy obwodnicy 
Olsztyna w ciaqu drog krajowych 
nr 16 i 51, podaje sle "Wstepnq 
koncepcje obejscia miasta 
Olsztyna " , i n f o r m a cj e 
o rozstrzyqnieciu przetargu ofert 
itd. Wszystko pozwala sadzic, iz 
sprawa planu przebiegu 
wlasciwe zostala zatwierdzona 
i adnotacja 0 rozpoczeciu 
"konsultacji spotecznych" 
w momencie, gdy wszelkie inne 
przeslankl wskazuja, ze budowa 
obwodnicy jest faktem doko
nanym, udokumentowanym , 

z okreslonyrn budzetern itp. nie 
wzbudza zaufania potencja lnych 
"konsultant6w", czy li samo
rzadow lokalnych i rnieszkancow. 

Spra wa obw odni cy 
zdorninowala obrady Rady Gminy 
w dniu 28.02 .2006. W sposob 
wielowqtkowy starano sie ustalic 
wszystkie za i przeciw. W6jt 

i ~ -

_-..,!!"":":::::J 

rL·~~'A,P"Ii"':2 w stepneqo stanowiska Rad y 

Gminy zwr6cH uwaqe na fakt, iz 
przyszlosc naszej gminy zwiaza
na jest z rozwojem mieszkal
nictwa, wlec stanowczo przeciw 
koncepcji jej rozwoju jes t grozba 
burzenia dornow oraz idacy za tym 
spadek wartosci nieruchornoscl 
i dzialek. Dyskutowano wiele 
rozwiazan, m.in. radny Afred 
Prusik zaproponowal swoja wizje 
przebiegu obwodnicy, kt6ra nie 
naruszalaby zadnych istniejqcych 
zabudowari. Wiadomo jednak, iz 
trasa jak iejkolwiek drogi 
uzaleznlona jest od zlozonych 
czynnik6w geologicznych, 
urbanistycznych, geograficznych, 
finansowych i spolecznych. 
Dlatego tez w trakcie obrad Rady 
powstala koncepcja powolania 
" g r u py roboczej" z lozo ne] 
zar6wno z rn l e s z k a n co w, 
przedstawiciel i wl a d z jak 
i specjalistow od budowy dr6g 
i urbanist6w. 

W sposob bardzo dojrzaly 
podeszla do sprawy mieszkanka 
Kiezlln, a zarazem Radna Gminy 
Oywity, Pani Renata Kaszubska, 
ktora zaapelowala do cale] Rady 
o porozumienie ponad 
podzialami , doqlebny monitoring 

poc z yn a ri GDDKi A 
i wynegocjowanie dla Gminy i jej 
mi es z ka ncow jak najkorzy
stniejszych rozwiazan. R6wniez 
na wyp adek, gdyby budo wa 
obwodnicy juz byla faktem (rnozli
wosc uzycia tzw. "spec ustawy"). 
Z awsz e pozostaje kwes t ia 
bezpieczeristwa ludzi mieszka
[acych w poblizu drogi szybkiego 
ruchu, przejsc ulicznych , ekran6w 
dzwiekochlonnych, 0 ktora warto 
sie zatroszczyc zawczasu. 

Konkretnym wyn ikiem obrad 
R ady by to ustanowienie 

Gminy Dywity (w oparc iu 
o sugestie rnle szkancow} , 
dotyczqcego planowanej budowy 
obwodn icy Olsztyna. Formalna 
wersja Stanowiska ukazala sie 
w "Gazecie Olsztyriskiej" 3 marca 
2006 r. GDDKiA nie ornieszkala 
zareaqowac w tempie natychmia
st ow ym. O p r6cz pr6 b y 
ob arcze nia wina za kon f likt 
dotyczacy obwodnicy sam ej 
gm iny, w liscie Waldema ra 
Krolikowskieqo - dyrektora 
GDDKiA, Oddzial w Olsztynie 
(zrodlo.http .swww.qddkia.qov.pl/ 
article/oddzialy/gddkia_olsztyn) 
czytamy: "Gmina jest organem , 
kto ry rno ze zab le rac gJos 
w prowad zonych konsultacjach 
spolecznych. Wszystkie wnioski, 
protesty i uwag i zainte re 
sowanych stron prze kaze rny 
projektantowi. Zostana on e 
przeanalizowane i w przypadkach 
uzasadnionych, tzn. rnozliwych 
do zastosowania ze wzqledow 
technicznych, prawnych i finanso
wych , zostan a uwz qlednione 
w projekcie docelowe go [uz 
przebiegu obwodnicy." 

Powiedzmy, ze te czesc Iistu 
tr aktujemy j ako r z e t e l n a 
deklaracje i obletnice wspotpracy 
przy realizacji spornego zadania. 

ath 
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Medal za ofiarnosc i odwaqe w obronie zycia i mienia 

Mieszkaniec Dywit - naoczny swiadek katastrofy w Katowicach 

Mery: "Najpierw byl odgfos , jakby 
prze leciaf odrzutowiec. Pozn ie] dach 
zacza] sie Iarnac kawafek po kawafk u. 
Pekal i spadal, przypominaf kostki 
dom ino. Drzwi ewakuacyjne byfy 
zarnkniete. Wybifem szybe, potem 
wywarzyfem drzwi - to nas uratowafo. 
Bleqnaca dziewczynke pochwycifem 
ratujac jq od srnierc i. przenikliwe 
zimno , krew, gof~bie i placz ludz i - to 
zaparnletalem z katastrofy". Taka 
Pana relacje sfyszel isrny w kosciele 
w Dyw itach z ust ksiedza . Co 
odczuwa Pan dzis iaj? 
Stefan Lost: Pozostaly przykre 
wspomnienia. Na koncu nie chciatem 
wyjsc, byfem zakrwawiony, ktos pedal 
qasnice. Wyciqgn~1i mnie starntad 
koledzy. 
M: Czy rn o z e Pan naszym 
czyteln ikom opowiedziec tr oche 
osobie? 
S L: W 1965 roku pomagatem 
budowac kaplice w Gdyni. Wtedy 
odprawiane byfy tajne msze swlete 
w sieciarni. To byly trudne czasy, a ja 
nigdy nie nalezalern do zadne] part ii. 
W ty m tez ro ku trenowalem 
koszykowke, bylern zawodnikiem 
"Wybrzeza Gdansk". Gralern razem 
z Jurkiewiczem , Mfynarczykiem, 
Cegielskim i Dregere m. Wtedy tez 
zainte resowafem sie gof~biami . 

Kiedys statek przywi6zf zagraniczne 
qolebie. W czasie rejsu siadafy na 
statku odpoczywajqc i ratujac swoj e 
zycie przed drapleznymi mewami. 
Przywiezll te gof~b ie, ktos zapytal , 
czy chce i tak to sie zaczelo. Hodowle 
zaczalern od szczepu Ja nsen . 
Obecnie posiadam cztery szczepy. 

Stefan Lost I L l.! ;.,. " i 

Biore udzial w zawo dach , moje 
qolebi e zdobywajq czolowe miejsca. 
Mam po n a d 200 dypl om 6 w 
i mn6stwo puchar6w. 
M: Jak zaczela sie Pana przygoda 
z ptywa niern na morzu? 
S L : Moja rodz ina od dawna byla 
zwiazana z morzem . M6j ojciec byf 
zasluzonym rybakiem. Z Holandii 
przez 15 lat sprowadzal pierwsze 
kutry rybac kie do Polski. M6j dziad ek 
Fryderyk Lost wynal azf sieci rybackie 
cztero klaftowe na dorsza i sledzia, 
Jego wynal azek jes t opisany 
w podrecznikach, z kt6rego UCZq sle 
p rzy s z li rybacy. M6 j ojciec 
i dziadkowie pochodza z norweskich 
fiord6w, a tradycje rybackie w mojej 
rodzinie istn ieja od ponad dwustu lat. 

Ukonczylern szkole "Rybactwo 
Morskie". Najpierw byfem rybakiem, 
a po tem marynarzem . Plywac 
zaczalern od 1971 roku. 
M: Slyszalam, ze przezyl Pan [akls 
wypadek morski i lezal w szpita lu 
wJaponii. 
S L: Pierwszy wypadek przezylern 
w 1972 lub 1973 roku. Statek sie 
przechytil i skr zynki z dorszem 
wyrzucify nas czterech za burte. 
Jeden s i e utopi f , jednego 
przywiazalem do Iiny i wciaqneli go na 
statek nieprzytomnego, a dw6jka 
z nas wyszla bez szwanku . W 1976 
roku przezylern clezk i wypadek na 
morzu przy wyspach Kurylskic h. N'a 
statku p~kf kociol, Znalazlem sie 
wtedy w szpitalu w Japoni i. 
M: Dziekuje za rozrnowe . 

Pan Stefan Lost najpie rw byl 
ry baki em, potem marynarzem . 
W mlodosci trenowaf koszykowke 
i judo. Mllosnik qoleb i. Chetnie 
pomaga innym i nie waha sle, gdy 
trzeba uratowac ludzkie zycie. 
Za uratowa nie zycia wielu ludzi spod 
zwalonego dachu hali pan Stefan 
Lost otrzyrnal 16 lutego 2006 roku 
m edal o d P rezyde nta 
Rzeczpospo litej Polskiej Lecha 
Kaczyriskieqo. Wczesniej, 13 lutego 
ot r zymaf p o d z l e k o w a n i e od 
Prez y d e n t a M iasta Olsz tyna 
Cze sfawa Jerzego Matkowskiego, 
a 15 lutego podziekowanie wreczyl 
mu W6jt Gminy Dywity Jacek Szydfo. 

Mery 

Mi~d zyszkolny Konkurs Literacki 

Legenda Ziemi Dywickiej 

Wi ele region6w, a nawet rniejscowosci, posiada wlasne legendy. 
Jezeli ich brak, to mozna je naoisac. Do tego wlasnie zachecarny 
uczni6w klas IV-VI szkol podstawowych gminy Dywity, kt6rzy praqna 
wz lac udzlal w konkursie "Legenda Ziemi Dywickiej" . Jego 
organizatorem jest Fundacja "Prymus", a patronuja mu W6jt Gminy 
Dywity i "Gazeta Dywicka". Prace, kt6rych objetosc nie pow inna 
przekraczac 2 stron maszynopisu, nalezy nadsylac do dnia 15 maja 
2006 roku na adres: Fundacja "Prymus", Bukwald 39,1 1-001 Dywity. 

Wyniki konkursu zostana oficjalnie ogfoszone dnia 7 VI 2006 roku 

Gmina Dywity w Iiczbach 

Pitagoras twierdzit, ze "Iiczby 
rzadza swia tern". Z pewnoscia nie 
w s zy scy lud z ie tak s adz a . 
Wszystkich jedn ak one ciekawiq. 
Wychodzqc temu naprzeciw, 
bedziemy przedstawiac informacje 
d o t y c z a c e n aszej g mi n y , 
oczyw iscie w liczbach. 
4 - liczba przedszkoli 
7 - liczba szkol 
48 - Iiczba pracownik6w 
Urzedu Gminy 

podczas Miedzyszkolneqo Konkursu W iedzy 0 Gminie Dywity I 126 - l icz ba z at rudn ion yc h 
w Zespole Szkol w Tulawkach . Autorzy najciekawszych legend I nauczycieli 
otrzyrnaja dyplomy i nagrody rzeczowe, a ich prace beda 923 -liczba uczni6w 
opublikowane w "Gazecie Dywickiej ". l 8825 -Iiczba rnieszkancow 

(zak) nm 
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Warmins ie zwyczaje wielkanocn e 

Zwyczaje wiosenne na Warmii sa 
(a raczej byly) bardzo rozno rodne . Obok 
praktyk religijnych istnialy relikty wierzen 
poqariskich (pruskich) . W niedziele 
poprzedzajaca Wielkanoc swlec i sie 
palmy. Palmy warrn lnsk ie byly wykonane 
z naturalnych roslin: z bazi, galqzek 
brzozy, bor6wek oraz kadyka , czyl i 
jalowca. Tylko na Warmi i byl zwyczaj 
swlecenla w Wielk i Piatek wody i ognia. 
Znan o tez zwycza j palenia tego dnia 
najstarszego krzyza we wsi. Jego popi61 
mial na caly rok zapobiegae bolowi 
gardla. Ten zwyczaj obecnie parnletaja 
rnieszkancy Kajn. Palono w Wielki Piatek 
stary, zniszczony krzy z, kt6ry 
wymieniano na nowy. 

Jajka na Wielkanoc malowane byly 
w luskach cebul i na braz i w zdzblach 
zyt a na zielono. Na Warm ii nie byly 
znane pisanki. W p6Zniejszym okres ie 
zam iast pisanek na malowanych jajkach 

wydrapywano rozne wzory ostrym 
narzedziern np... nozyk iern. 

Z pierwotnych praktyk zachowal sle 
zwyczaj zwiqzany z wlara w zbawlenna 
moc wody. Warm iacy wierzyli, ze 
w pierwsze swleto wielkanocne przed 
wschodem slonca naleZy wyjse z domu 
i predko is<': lub biec w kierunku 
wschodnim do plynace] wody. W tym 
czas ie nie wo lno sie oqladac i nalezy 
zachowac cisze. Jesli uda sle spelnlc 
jeszcze dwa warunki : pojsc nago 
i nikogo po drodze nie spotkac, wtedy 
woda nabi er ze wiekszej mocy. 
Wierzono, ze wtedy woda leczy chore 
oczy i liszaje. Dziewczeta zas wierzyly, 
ze zachowaja urode i zdrowie . 

Spotykano sie ze zwyczajem 
chowan ia malowan ych jajek w ogro
dzie . M6wiono dziec iom, zeby szukaly, 
bo to im przyn i6sl z aja cz e k , 
Popularnym nieqdys zwycza jem byte 

taki:e chodzenie po smagan iu w wielka
nocny poniedzialek. Chodzily najczescle] 
starsze grupy. Do smagania uzywano na 
Warmil i Mazurach galqzek wierzby, brzozy i 
kadyka. Z Wielkanocq wiqzq sie rowniez 
w roz by i nakazy mag iczne , kt6re 
wyste powaly sporadyczn ie. W dz ie ri 
Wielkanocy nie rnozna chodzlc boso, gdyz 
rnozna bylo dostac wrzod6w, zas kurom 
trzeba dawac groch, aby sie dobrze niosly. 
Jezeli zas jakas gospodyni chciala , aby sle 
jej dobrze kury niosly, musiala usiasc golq 
pupa na rneskie] czapce . 

Mery 
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Akcja " Oblektyw Z sercem" 

Pomyslne zakoriczenle 

Zapewne wielu z Panstwa parnieta 
akcj e FOTORAJDOWC6W "Obie ktyw 
z sercem". W maju i czerwcu 2005 
roku odbyla sie aukcja i sprzedaz 
fotografii na rzecz chorego chlopca 
z pora-zeniern m6zgowym . Zebral lsmy 
1650 zlotych. Poczqtkowo za zebra ne 
pieniadze zarnierzalisrny kupic w6zek 
inwalidzki, ale zebrana kwota okazala 

I w6zka z 
Narodo
w e g o Krzeslo ortopedyczne. F,,,,, cr 

Funduszu Zdrow ia. Po rozmowach 
z ro dz ica mi i zapozna n iu s le 
z najpilniejszymi potrzebami ich syna, 
ustali llsrny, ze za zebrane pieniadze 
kupimy krzeslo ortoped yczne. Jest one 
potrzebne dziecku do odrabian ia lekcji. 
Tak tez sle stalo . Krzeslo kosztowalo 
1800 zlotych. Pozostala surne pomogli 
zorgani zowa e wlasc lc iele skl epu 
ortopedycznego. Zainteresowanych tq 
sprawq przepraszamy, ze to trwalo tak 
diugo i jeszcze raz dzi~k ujemy 

wszystkim, kt6rzy wzi ~1i udzial w tej 
akcji. 

FOTORAJ DOWCY i Mery 

Wielganoc po warrnljsku 

Jek wszyscy wieta, to my Warmioki suwa bardzo qoscinni. Lubimy, 
jek ktos nowy do noju przyjezdza. Tedy to jest 10 czem poklepa6! Abo to 
nowo chalupa pobudujo, abo auto kupsio, abo i jeszcze, co innego 
zrobzio. No i jenego rozu przyjechala do noju taka nowa kobzieta . Bodaj 
z Warszewy bula i w cejtunku robziula. Przyjechola to przyjechola. Jena 
zawdy we wsi wiencej . Teroz to kazden jeden czloziek sia przydo, bo 
z tym przyrostem naturalnym i u noju je nienajlepsij . Ale djochli tam! 
Co bulo dalej? 

Przyszla Wielganoc. Ta nosza nowo chciola sia trocha nam pokozac 
i tak jek my swieto przezyc, Kupsila sa ta baba ksiojzkow chyba dzleslec 
i czytola. Naprz6d bulo fejn. W niedziela przed swietyml zrobzlola palma 
z bazi6w i galojsk6w brzozy. Posw leciula jo. Tlo potam wyczytola , ze 
trzeba tych kotk6w pozrec coby gardlo w nowym roku nie bolalo. Ale nie 
zidz iola, ze w ksiujzce stale coby pora pozrec. Noji zerzerla wszystkie, 
co na palmie mniola. Jek luna sia po tym pochorowola. AZ jo do szpitala 
zazle zli. Ale cale szczejscie, abo i nieszczejscie przed swletarni 
wyzdrowiola. 

W Wie lgi Psiontek posiola jek trzeba. W sobota poszla jojka i wurszt 
swiejclc. Tlo to u noju nie bardzo znane bulo . My dopsiero p6Znij zercle 
swiencill , ale niech lena robz i, co chce! Wszystko znow6j bulo fejn, az 
przyszla niedzi ela. Ta nosza nowa wyczytola, ze u noju na Warmni to sia 
panny w psierszy dzien swiqt do naquska rozbzieraly i poznl] kompaly 
w wodzie, co na wsch6d plyn ie. Jek w ksiujzce stale tak zrobz i6la. to 
czwartyj wstola, rozebrala sia i pobziegla tej wody, co na wsch6d plynie 
szukac , Tlo nie mogla jij zna lesc bo lu noju w kolo to same bagna. To sa 
pornyslola, ze sia w tym stawku kele sojsiad6w wykompsie. Jek tona 
tam wsko cz6la! Jek lona wpadla w to bloto to sia malo nie lutopsiula. 
Cale szczejscie wylozla . Tlo zanim do chalu py doszla, to juz prazie 
sz6sta bula i zaraz na rezure kcje j isc trzeba bulo. No to luna sia szybko 
lum yla w tym jakuzi czy jekos tak. Teroz to r6Znego pracharstwa 
wyrnyslol Noj i pobziegla, a jek wr6ci ula z kosclola, to wziola te wszystkie 
ksiujzki i w kont trzasla. Nawet drugiego dnia po smaganiu nie poszla . 

Ale jek to sia m6wi , nie ma tego zlego, co by na dobre nie wyszlo , 
tako Wielganoc to kazden jeden czloziek zapamnienta na zawdy. 

Dozidzenia i coby jeszcze roz! 
t ukasz Ruch 

sie zbyt 
m a I a . 
Po nadto 
okazalo 
sie . ze 
chlopcu 
w tym 
r 0 k u 
przyslu 
9 u j e 
przydzia 
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W "Gazecie Dywickiej" 
nr 1/2005 ukazala sie pierwsza 
publikacja z cyklu Tropem 
Warmiriskiej Przygody. 
przedstawiona zostala ogromna, 
tajemnicza hala i lot "dywickim" 
sterowcem. Wiele os6b wyrazilo 
swoje zainteresowanie, a zara
zem i niedowierzanie, ze w Dywi
tach naprawde istnial port lotniczy 
.Z eppelinow", Oto wlece] fakt6w 
wraz z podaniem zrodet informacji 
na ten temat. 

Henryk Mondroch 

346. Hala sterowcowa 
w Dywitach. Ok . 1913 r. 

"W kwietniu 1913 r. miasto 
zakupilo od gospodarza Perka 
z Dywit teren 0 powierzchni ok. 
111 ha na polnocnyrn brzegu rzeki 
Wadqg nieopodal tyny celem 
umieszczenia tu "stacyji balon6w 
wojskowych". W listopadzie 1913 
prace przy hali sterowcowej byly 
juz mocno zaawansowane 
(wedtug G.O . jej ukoriczenie 
planowano na nastepny rnlesiac). 
Wydana w tym okresie poczt6wka 
uparnietnla wizyte wladz miasta 
na placu budowy. Obiekt nie jest 
jeszcze catkiern gotowy, robotnicy 
pozujacy do zdjecia, oderwani 
wldac ad pracy, rnaja na sobie 
brudne ubran ia robocze. Stojace 
dalej wojsko to zapewne, 
stanowiqcy poczatkowo obsade 
obiektu, zolnlerze 1. kompanii 
5-go batalionu lotniczego , 
zakwaterowani wtedy w Jakubo
wie . Wzniesiona kosztem ok.. 
400 000 marek hala osiqgn~ta 

ostatecznie wymiary: 200 m 
dluqosci, 44 szerokosci i 34 m 
wysokosci. Konstrukcja, na ktora 
zuzyto ok. 100 ton zelaza i stali, 
pokryta zcstala ruberoidem 
(rodzaj papy). Stacjonujqce tu 
okresowo podczas I wo jny 
swiatowe] sterowce braly udzial 
w walkach na froncie, wykonywaty 

tez loty patro lowe i rozpoznawcze. 
Dow6dcq jednego z zeppelin6w 
korzystajqcych w 1915 r. 
z olsztyriskiej hali byl Ernst 
Lehmann, znany poznie] jako 
kapitan sterowca pasazerskieqo 
"Hindenburg" podczas jego 
os tatnieg o p rzelotu przez 
Atlantyk, zakoriczonego slynna 
katastrofa w Lakehurs t k, Nowego 
Jorku (6.05.1937). W czasie 
jednego z lot6w w sierpniu 1915 r. 
dowodzony przez Lehmanna 
(w6wczas porucznika cesarskiej 
marynarki), startujacy z lotniska 

urzadzenia lotniska zdemonto
wano. Teren pozostal jednak we 
wladan iu wojska - takze po 
1945 r." 

Rafa! Betkowski 

Zamieszczona powyzej i1ustracja 
oraz komentarz do niej znajdujq 
sie w ksiazce pana Rafala 
Betkowskieqo Olsztyn jakiego nie 
znacie. "Obraz miasta na dawnej 
poczt6wce", wydanej w Olsztynie 
w roku 2003 . Autor wyrazil zqode 
na ich opublikowanie na lamach 
naszego kwartalnika, za co mu, 

Milila rlutlschiffhalle ' in Dlw ilten bel Allenste in 

l. Ang e 18U m \?\ 130U d C" U no "I' d W a nd bekle ldu oQ ca . 2100) qm 
tlre :~o -401 m r.
NOno 34 m 10 F'A,no ftusce 'uh ' l m il Rube ,ol d 

w Dywitach sterowiec LZ-26 
d o k o n a! spektakularnego 
nocnego ataku na zaHoczony 
wojskowymi eszelonami dworzec 
w Bialyrnstoku. Trafiony rosyjskim 
szrapnelem nad twierdz q 
Osowiec z trudem dotarl w poblize 
Olsztyna. Dzialal potem z bazy 
w Kr6lewcu . Sterowce nie mialy 
swych stalych port6w lotniczych. 
Lehmann po wykonaniu zadari 
zima 1915 odlecial ze swym LZ-26 
na front zachodn i . Jeden 
z ostatnic h " dy w i c ki c h " 
sterowc6w, LZ-85 , zestrzelony 
zostal wiosna 1916 w Grecji kolo 
Salonik. Po Traktac ie Wersalskim 
hala z o s t a l a roz e br ana, 

w imieniu wlasnyrn i naszych 
czytelnik6w, serdecznie 
d z i ~ k u j e my. W s z y s t k i c h 
zainteresowanych tematem 
s t era w c 6 w z a c h ~ cam y 
jednoczesnle do odwiedzenia 
strony internetowej www.olsztyn 
-parnlatki.pl. W opublikowanym 
tam cyklu artykulow autorstwa 
pana Raf'ala B~tkowskiego 

"Sterowiec z ratusza", mozna 
znalezc dalsze informacje na 
temat sterowc6w i samego portu 
lotniczego w Dywitach . Ponadto 
przygotowuje on ksiazke na ten 
temat, kt6ra powinna ukazac sie 
w biezacym roku. 



Zabytki naszej gminy. 

Kaplica w Bukwaldzie 

Miejscowosc ta otrzyrnala 
przywilej lokacyjny, nadany przez 
Kapitule Warminskq, 16 wrzesnia 
1344 roku. Jest polozona na 
malowniczych, niewielkich 
wzniesieniach t u z przy 
polodowcowym Jeziorze 
Bukwatdzkim. 

Na pag6rku posrodku wsi 
znajduje s ie kaplica pod 
wezwaniem s-« , J6zefa 
Robotnika. Wedtug tradycji 
pierwotnie zostala tu wystawiona 
kaplica jako wotum za uratowanie 
zycia c6rki lesniczeqo, ugryzionej 
przez zrnije . W czasie, gdy 
dziewczyna walczyla 0 zycie, jej 
narzeczony zlozy! sluby Bogu. 
Obiecal, ze za ocalenie zycia 
dziewczyny wystawi kaplice. 
Dziewczyna wyzdrowiata, a 
mtodzieniec spelnil SWqobietnlce. 
Kapliczka ta stala okolo stu lat. 

W 1858 roku 
mieszkancy 
wsi, Jan Bierna
towski i Jakub 
Pamsa , 
wybudowali 
wi e ksz a. Ta 
kaplica 
p r z e t r w a l a 
niezmieniona 
do 1930 roku . 
Kiedy okazala 
sie za mala, 
w6wczas pod 
kierownictwem 
rolnika Franciszka Bogdanskiego 
dobudowano jej drugqczesc, 

Wewnqtrz kaplicy znajduje sle 
oltarz z XVII wieku (ok. 1800 r.) 
Z obrazem sw. J6zefa z Jezusem 
i sw. Augustynem. Wyzej jest 
umieszczony obraz sw. 
Antoniego, a na zwiericzeniu 

znajduje sle rzezba sw. Michata 
Archaniota. 

Mery 
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Biale i zdrowe 

Szklanka rnleka dla kazdeqo ucznia 

Od 13 lulego br. w Gminie Dywily 
rozpoczela sie akcja "Szklanka mleka dla 
kaidego ucznia". Jak dolychczas az 886 
uczni6w z naszych szk61 wyrazilo chec 
codziennego picia w szkole bezplalnej 
porcji mleka pasleryzowanego z kartonik6w 
o pojernnosci O,25lilra . 

Cala akcje finansuje Gmina, korzysla jqc 
z uruchomionego przez Agencj~ Rynku 
Rolnego mechanizmu doplal do spoiycia 
mleka i przelwor6w mlecznych w pla
c6wkach oswiatowych. Za posrednictwem 
warszawskiej firmy AGMAR Doradztwo 
WPR szkoly olrzymujq codziennie lub dwa 
razy w lygodniu mleko z mleczarni 
w Lubawie. W zorganizowaniu dostaw dla 
Szkoly Podstawowej w Bukwaldzie 
dopomogla nam Sp61dzielnia Handlowo 
Produkcyjna "Agro" w Dywitach , za co 
serdecznie dziekuiemy Panu Prezesow i 
Wieslawowi Taubowi. 

Pierwsze "Wielkie Picie Mleka" w Gminie 
Dywily polrwa do konca roku szko lnego 
2005/2006. Jak dotad akcja cieszy sle 
powodzeniem. Sukcesywnie zwleksza sie 
Iiczba uczn i6w spoiywajqcych mleko 
w naszych plac6wkach . Od 1 marca kolejnych 
9-ciu przystapilo do programu. 

Mleko jest zdrowe i zaczyna bye modne, 
siQga po nie coraz wie ce] mlodych 
Europejczyk6w. Od 2004 roku w Polsce 
promuje sle codzienne spoiywanie mleka 
i przetwor6w mlecznych w plac6wkach 
oswlatowych . Mamy nadzieje, ze wlqczenie sle 
do akcj i "Szklanka mleka dla kaidego ucznia" 
spowoduje poprawe nawyk6w zywieniowych 
wsrod naszych dzieci i mlcdzlezy szkolne], co 
zaprocentuje w przyszlosci ich dobrym stanem 
zdrowia i nienagannqkondycjq. 

UGDywily 

i\ 

Moja firma 

Gimnazjum Publiczne w 
Dywitach pod patronatem Banku 
Sp61dzielczego w Jonkowie, 
oddzial w Dywitach, organizuje 
konkurs "Moja firma". 

Sklada sie on z dw6ch czesci: 
konkursu plastycznego "Bank 
Sp61dzielczy w mojej 
rniejscowosci" adresowanego do 
uczni6w k las I-V I szkoly 
podstawowej oraz prezentacj i 
"Moja firma" skierowanego do 
gimnazjalist6w. 

Rozstrzyqniecle konkursu 
przewidziane jest na 31 maja 
2006 roku podczas uroczystego 
podsumowania w Gimnazjum 
w Dywitach. Laureaci konkursu 
otrzymaja nagrody ufundowane 
przez Bank Sp61dzielczy 
w Jonkowie, oddzialw Dywitach. 

(red) 

aspKiezliny 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 

W dniu 14 stycznia 2006 roku w Kiezlinach odbylo sle zebranie sprawozdawczo 
-wyborcze. Obecni byli na nim Prezes Zarzadu Gminnego Pawel Nazarczuk oraz 
Prezes asp Kiezliny, Sporzadzono protok61 za 2005 rok i wybrano nowy zarzad asp. 
Ponadto przyjeto do strazy nowych druh6w. 
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Pilka Halowa asp - Jeslen 2005 SPORTOWO-REKREACYJNYCH 
GMINY DYWITY NA ROK 2006 

ZwyciQstwo asp Kiezliny 

Final II Mistrzostw Ochotniczych 
St r az y Pozarnych powiatu 
olsztyriskiego odbyl sie 10 grudnia 
2005 roku. Na terenie obiektu 
Gimnazjum nr 3 w Olsztynku 
rywalizowato ze soba 6 druzyn, 
I miejsce, podobnie jak w roku 
ubieqlyrn w Swiatkach , zajela 
druzyna OSP Kiezliny, tuz za nimi 
byly druzyny OSP z Biskupca 
i Jonkowa. Miejsce IV wywalczyla 
OSP z Gietrzwatdu, a plate zajely 
druzyny ze Swiatek i z Olsztynka. 
Kazda z druzyn otrzymata puchar, 
dyplom i nagrody rzeczowe. 
P 0 n a d t o p 0 s z c z e 9 6 I n y m asp Klezllny 

1. Dywity - (kwteclen ) VI Mistrzostwa
 
Gminne w Tenisie Stolowy m.
 

2. Dywity • (maj) Maj6w ka Sportowa
 
- Festyn.
 

3. Dywity - (czerwiec) Gminny Dzieri
 
Dziecka.
 

4. Braswald - (czerwiec) IV Gminny Bieg
 
Przelajowy.
 

5. Dywity, Redykajny, Braswald, Bukwald
 
- (czerwiec/liplec/s ierpiert) Rekreaeja
 

w Dolinie l yny (rajdy rowerowe polaczone ze
 
spiywami kajakowymi rzeka t.yna).
 

6. Dywity · (lipiec/sierpien)Koszyk6wka
 
lelnia.
 

7. Dywity - (slerpien/wrzesien) Turniej
 
Gmin nych Sz6stek PHkarskich.
 

8. Dywity - (wrzeslen/pazdzlernlk) Rozgrywki
 
Mlodziezy i Doroslych w PHee Siatkow ej.
 

U.G.Dywity 

Przedswlateczne zmagania 
zawodnikom przyznano nagrody indywidualne. W kategorii najlepszy IL---------- ------J 

zawodnik otrzymat jqdh Pawel Podhorecki z OSP Kiezllny, 
Organizatorami zawod6w byl Starosta Powiatu Olsztyriskiego 

Adam Sierzputowski, Komendant Miejski PSP w Olsztynie bryg. 
Grzegorz Matczyriski, Burmistrz Miasta i Gminy Olsztynek Mirostaw 
Stegienko. 

Zr6dlo: www.straz.olsztyn.pl 

Akademia, taniec, pasja .I
'---- - --- - ----.:.- --=---

W Gminnym Osrodku Kultury 
27stycznia 2006 odbylo sie podsumo
wanie projektu "Wiejska Akademia 

Tanca Wsp6tczesnego". Projekt ten 
zostal zrealizowany przy wsparciu 
Wsp61noty Europejskiej w ramach 
"Programu Mlodziez". Jego uczestnicy 
w trakcie cyklicznych warsztat6w 
poznawal i zagadnienia zwiazane 
z improwizacjq taneczn a, terapia ciala 

pantornlna , Ponadto szkolil i sle 
w stylach tanecznych: afro , break 
dance , hip -hop, jazz, latino .Wszystkie 
nabyte um iejetnosc l in icj a tyw a 
mlodziezowa "Suavis Saltare " pod 
ople ka choreograficznq Anety 
Cytowicz-Krajewskiej zaprezento
wala w spektaklu tanecznym "Cdn..." 

Dywity. Ferie w szkole na sportowo 

I A maze karate? 
L. _ 

W pierwszym tygodniu ferii zimowych 
w Gimnazjum Publicznym w Oywltach, 
jak co roku, zorganizowano uczniom 
wiele zajec, Mogli rozwija6 swoje 
zamilowania informatyczne, plastyczne, 
teatralne i sportowe . 

W tym roku duza atrakcjabyly pokazy 
adept6w karate z Dobromiejskiego 
Klubu "Karate Kyokushinkai", w szcze
g61nosc i zas Joanny Kalarnarskle] 
i Piotra Baranowskiego. Pod koniec 
spotkania, zorganizowanego na sali 
gimnastycznej , nasi uczniow ie mogli pod 
okiem instruktora wykona6 kilka 
podstawowych technik z najpopularniej 
szymi sportowcami naszego powiatu 
w tej dziedzinie. 

W Gimnazjum w Dywitach 14 grudnia 
2005 r. odbyl sie Gminny Konkurs 
Niemiec kiej Piose nk i Sw iqtecznej . 
Rywa lizowalo ze soba szesc zespol6w, 

grajqc i splewajac wy brana przez siebie 
kolede. Uczniowie przygotowali rekwizyty 
i wybra li dla swojego zespolu nazwe, 
oczyw iscle w [ezyk u niemieckim. Na 
konkurs ie pojawity sie wiec "Sternchen" 
(gwiazdeczki), "Rennpferde" (kon ie 
wysclqowe), "Fli:ickchen" (plateczki), 
"Engels" (anioly) , "Sterne" (gwiazdy). 
a nawet "Hungrige Karpfen imAspik,"czyli 
glodne karpie w galarecie . 

Zmagania gimnazjalist6w oceniala 
komisja, kt6rej honorowym czlonkiem byt 
ksladz Benon Schirmer. Jury z wielka 
pr zyjernno scla wysluchalo kole d , 
a nastepn ie wylonilo zwyciezcow. 
Pierwsze miejsce i g/6wnq naqrode 
z do by l i uczniowie z Gimnazjum 
w Tu/awkach, kt6rzy na konkursie 
zaprezentowali "Cicha noc". Dyplomy 
i upominki uczestn ikom wreczyla pani 
Sabina Robak, dyrektor Gimnazj um 
w Dywitach. Podziekowala wszystkim za 
udzial w konkursie i zyczyla dalszych 
sukces6w. 

DC. Astrid Nowicka nm 
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