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w Dywitach str 5.
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Dywickie budowanie
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DYWKY
Dywity to gmina, kt6ra dysponuje niepowtarzalnym wsrod innych gmin regionu atutem. Nie
jest [edyna gminq sasiadujaca bezposrednlo z Olsztynem ale tak blisko jak Dywity nie lezy
zadna inna stolica gminy. Nie rna tu prawie jezior, ale sa za to przepiekne rozlewiska
pradoliny t.yny i Wadqga tworzace przyrodnicze enklawy chronione specjalna uchwala
Rady. Nie rna orl6w bielik6w czy zubr6w, ale za to sa strusie. Nie na tym polega jednak
atrakcyjnosc gminy Dywity. Gmina budownictwem stoi. Budownictwem mieszkaniowym.
Moim rozm6wcqjest w6jt Gminy Dywity Jacek Szydlo.
Jeszcze niedawno
styszalern, ze Olsztyn to jest
takie rniasto Iezace pod
Dywitarni. To oczywiscie zart,
ale cos w tyrnjest?
Tak czasami z a r t uj a
mieszkancy Dywit, a prawda jest
taka, ze nasza rniejscowosc ma
wlasciwie charakter miejskiego
peryferyjnego osiedla. Jedno i
wielorodzinne domy, ogr6dki,
ulice. W dodatku z centrum
Olsztyna do Dywi t mozna dostac
sle 0 wiele szybciej niz np . do
Jarot, Dajtek czy Gutkowa. Stad
bierze sie atrakcyjnosc Dywit,
jest to wymarzone miejsce na
budowe domku. Mamy dobrze
r o zwl nl e t a i n fr a s tr u k tu r e
kornunalna, usluql, handel.
Og61nopolskie p ismo
Samorzqdowe "Wsp6Inota"
oqlasza systematycznie krajowe
rankingi gmin . W jednym z nich
bioracym pod uwag~ poziom
zycia rnieszkaricow na 1606 gmin
wiejskich zajelisrny 23 miejsce
w kraju . Jest to dla mnie ocena
tym w a r t o s c i o w s z a , z e
ogtoszona przez p ismo
calkowlcle nlezalezne, a wiec
stuprocentowo obiektywne .
- W Dywitach i w cale] zreszta
grninie ciqgle sle buduje , teraz
nawet tuz obok urzedu grniny...
- Ta presja na mieszkalnictwo
jest bardzo silna . Coraz wiecej
ludzi chce u nas rnieszkac .
W zwiazku z tym mamy sporo
pracy. Przygotowujemy kolejne
plany zagospodarowania

przestrzennego dla najbardziej
atrakcyjnych teren6w by sprostac
pop ytowi na dz iatki. W tej chwil i
opracowujemy sied e rnn as cie
takich plan6w, z kt6rych cztery sa
juz zatwierdzone przez rade
gm iny. W Iipcu rada przeprowa
dzila niezbedne korekty w stu
dium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrze
nnego gm iny, obejmujac kolejne
tereny pod budownictwo
mieszkaniowe. Znalazty sie tu
znaczne obszary grunt6w
w obrebie samych Dywit ale tez
w Kiezllnach, Mykach, Sprecowie
i tugwatdzie.
- Jaki to rna wptyw na cene
zierni?
- Nie b~d~ uzywa! konkretnych
Iiczb, bo cena zalezy od wielu
czynnik6w i jest rozna w roznych
rniejscowosciach . Powiem tylko,
z e na ostatnim przetargu
dwudziestu osrniu dzialek pod
budow~
domk6w
jednorodzinnych i sze regowc6w
w Roznowie ceny sprzedazy
przekroczyty dwukrotnie
wysokosc ceny wywotawczej .
Wptywy ze sprzedazy dziatek
przeznaczamy na rozw6j
i n f r a s t r u k t u r y komunalnej.
Obecnie inwestycje to ponad 30
% wszystkich naszych wydatk6w.
Jezeli dodam, ze nastepne 50 %
wydatk6w budzetowych to koszty
funkcjonowania oswiaty to nie
musimy sie wstydzic takiej
struktury naszych wydatk6w
publ icznych popularne haslo

"przejadania p i e n i e d z y
pub licznych" nas nie dotyczy. Duzo
inwestujemy rowniez w opracowy
wanie nowych plan6w
zagospodarowania przestrze
nnego gminy. Nabywcy grunt6w
objetych tym i planami moqa
bardzo bezpiecznie lnwestowac.
W tyrn rnornencie musze
przypornniec 0 planach
zwiqzanych z obwodnicq i
ku riozalny zarniar przepro
wadzenia arterii przez srodek
Kiezlln,
To byla gtosna sprawa,
a poleqala na tym, ze projektanci
postanowili r e a k t yw o w a c
koncepcje przebiegu obwodnicy
realna do przeprowadzenia bye
rnoze 7-10 lat temu ale juz nie
w chwili obecnej. Na sesji 281utego
rada Gminy Dywity przyjeta w tej
sprawie jasne i zdecydowane
stanowisko . Przytocze tu jego
fragment : .Oczekujerny, z e
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planowane prace, tak gh~boko
ingerujqce w rozw6j Gminy i zycle
jej mieszkaric6w, b e d a
uwzqledniac specyfike Gminy, a
przebieg planowanej obwodnicy
nie tylko nie naruszy istniejqcej
zabudowy, al e zapewni
skierowanie catego ruchu
poja zd6w poza g~s to
zabudowane obsz ary Gminy.
Ro zum ie jqc potrzeby
komunikacyj ne Ols ztyna i okolic
Rada Gminy Dywity jest otwarta
na rz ete lna i r6wnoprawnq
wspo l pr ace przy rea lizacji
powyzszeqo zadania" . Efekt jest
taki , ze obecnie opracowywane
sa nowe plany i przeprowadzane
konsultacje w terenie. Gmina
swojego stanowiska wobec
przebiegu obwodnicy nie
zm ienita.
- Za to powstaja chyba inne
problemy. Znam takie miasta
np. Gizycko w kt6rym od wielu
lat liczba ludnosci nie ulega
zmianie. przy tak rozwijajacym
s le budownictwie liczba
ludnosci rosnie?
- Powiem tylko tyle, ze gdyby
zostaly uruchomione inwestycje
mieszkaniowe na zap lanowanym
obecnie tere n ie to liczba
mieszkaric6w gm iny ulegta by
podwojen iu.
-A ten wzrost liczby ludnoscl,
niekoniecznie od razu
podwojenie, to nowe wyzwania
dla gospodarzy gminy. - Tak .
Musimy dbac a rozw6j ustug,
plac6wek handlowych, zapewnic
miejsce dzieciom w przedszkolu,
szkole. I to rob imy. Uj~te jest to
w planach zagospodarowania,
zabezpieczone sa rownlez tereny
pod rekreacje i wypoczynek.
Mamy dwa gimnazja, jedno
w Dywitach i drugie w niedawno
uruchomionym obiekcie
w Tutawkach. Mimo wszystkich
reform i dziwnych pornyslow .na
g6rze" udalo sle nam utrzyrnac
funkcjonowanie trzech

przedszkoli. W tym roku
zrnodernizowalismy budynek
przedszkola w Ki e z lin a ch ,
w kolejce czeka przedszkole
w Dywitach. Parnletarny rown iez
a ap iece zdrowotnej. Kap italny
remont prz e sze d! o sr o de k
zdrowia w Dywitach. Korzystamy
z funduszy pomocowych ZPORR
i Sektorowego Programu
Operacyjneg o . Nie m o z e rny
w sytuacj i naplywu nowych
mieszkaric6w, p r a c uj q c y c h
gt6wn ie w Olsztynie, a w iec
i dojezdzajacych zapornniec
a lokalnych drogach. Tu bardzo
sob ie c hw al e w s p o lp r a c e
z powiatem i personalnie ze
starosta olsztyriskim Panem
Adamem Sierzputowskim .
Poniewaz slec dr6g gminnych i
powiatowych sie wzajemnie
przenika , inwestujemy wsp6ln ie.
Tylka w tym roku na wsparcie tej
wsp6tpracy, nie rn o w i a c
a wtasnych inwestycjach
drogowych , przeznaczyllsrny
z budzetu gminy mil ion ztotych.
W tym miejscu nalezy wspornniec
a naszej najwiekszej inwestycj i
i realizowanej wsp61nie
z powiatem, z udzlalern srodkow
finansowych z kontra ktu
wojew6dzkiego. Jes t to 2,5 km
odcinek drogi biegnqcy przez
osiedle mieszkaniowe w Rozno
wie, kt6ry bedzle ukoriczony
jeszcze w tym roku .
- Infrastruktura, to nie tylko
drogi.
Stale inwestujemy w siec
kanalizacyjnq i wodoclaqowa ,
Praktycznie cala gmina j est
zwodociqgowana . Nawet
znaczna czesc gospodarstw
ro lnych rozproszonych po
koloniach . Tam gdzie
doprowadzenie wodoci qg6w
by toby z byt drogie,
dofinansowujemy budowe studn i
wierconych . W tej kadencji
z b u d o w a l i s rn y 32 km
wodociqg6w a do korica br.

zamierzamy zbudowac dalszych
7km.
- Panie w6jcie konczy sle
kadencja, b e d z l e pan
startowaf? Tak b e d e
kandydowat. Od 25 lat jestem
zw iqzany z Dywitami i gminq. To
juz trzecia moja kadencja, choc z
przerwa, W gminie jest jeszcze
duzo do zrobienia .
- Panska opcja polityczna?
- Moja op cja to dobro gminy i
m ieszkaric6w . Po li tyk e z
wszelkimi jej barwami mozna
uprawia6 na poziomie regionu,
ale qrn lne nalezy przed nia
chronic.
- 0 czym marzy w6jt Dywit?
Probuje przekonac radnych do
pomystu budowy krytego basenu
z zapleczem rekreacyjnym w
naszej gminie. Uwazarn , ze jest to
marzenie bardzo rea lne, mozliwe
do spetn ienia ale trzeba sie do
tego przygotowac. Potrzebne jest
profesjonalne studium
wykonalnosci z rzetelna analiza
ekonomicznq. Bo zbudowac
basen to jed no a potem utrzyrnac
go to catkiem inna sprawa .
Wst~pnq koncepcje bedzlerny
rniec juz w tym roku. l.icze na
zainteresowanie tym projektem
rowniez mieszkaric6w Olsztyna.
- Dziekuje za rozmow~ .

Igor Kotowicz
Zr6dlo:OLSZTYNSKA GAZETA GOSPODARCZA
nr 10 (48) Paidziernik 2006.

Gmina Dywity
w liczbach
2 - Iiczba nadlesnictw
77 ha - powierzchnia sad6w
850 ha - powierzchnia tqk
1782 ha - powierzchnia pastwisk
4403 ha - powierzchnia las6w
6717 ha - powierzchnia grunt6w
ornych
NM
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"Nie boimv siQ marzen, bo dziQki nim siQgamvgwiazd"
20 lat Szkolv Podstawowej im."Gazetv Olsnvnskiei" wDvwitach
··~C.' E ~",··· .

Przed ponad dwudziestu laty rodzily sle marzenia, marzenia 0 nowej, przestronnej , nowoczesnej szkole. Nielatwo
je bylo urzeczywi stni ac, ale dz ieki uporow i i determi nacji dy rek tora pan a Stanislawa Norberczuka i ludzi, ktoryc h
.
przekonal do rea lizacji przedsiewzlecia powstal 2 1 kwietnia 1982 rok u Spoleczny Ko mitet Budo wy Szkoly z panem
Wieslawem Taubem na czele. Wkrotce patronat nad budowa przejela "Gazeta Olsztyriska"- nasz patro n.
Pierwszego wrzes nia 1986 roku zabrzm ial pierwszy dzwonek w Sz kole Pods tawowej im. "Gazety Olsztyriskiej"
w Dywitach. W tym uroczystym dni u, wiericzqcym wysilek wie lu osob, padly slowa podziekowan pod adresem wszystk ich
ludzi wie lkiego serca, ktorzy nie szczedzili trudu w urzeczywistnianiu marzeri .
Nowa szkola byla, jak na tamt e czasy, bardzo nowoczesna, przestronna i piek na . I tak jest do dzisiaj . Dbal 0 nia pan
dyrektor Stanislaw Norberczuk, dba 0 nla obecna pani dyrektor Boze na Wojarska , ktora od pieciu lat z wielka pasja
kontynuuje rozpoczete dzielo.
Dzisiejsza szkola w ita nas piek na elewacjq. es tetycznymi, kolorowymi pomieszczeniami , pracowniami na rniare czasu oraz zadbanym wokol
terenem. Obecny rozw6j zawdzlecza przedsiebiorczosci pani dyrektor Boze ny Woja rskiej, a taki:e wladzom gminnym , dla kt6ryc h osw iata sta now i
bardzo wazny element rozwoju regionu . Nadrnienic na lezy, iz w najbl izszej przyszlosci, dzieki staraniom w6jta gm iny - Jacka Szydlo , szkola zys ka
nadbudowe i nowe pokrycie dachowe. W znacznym stopn iu poprawi to warunki bazowe plac6wki.
",0 '..,.' ::::::;,.......o~;.
1986 -

'-.

Oto docelowy projekt modernizacji szkoty w Dywitach.

Elcwucju poludniowa

Elewacju z3chodnia

W dniu 14 pazdziernika 2006 roku szko la uroczyscie obchodzila dw udziestq roczn ice swego istn ienia. Orqan izacje tego przedsiewziecia
zawdzieczarny sponsorom, kt6rzy bez interesownie pop ieraja pode jmowane przez nas inicjatywy. Dz isiaj chce my podz iekowac wszys tkim za
okazane serce i przyjaz ri.

• PPHU "Gracja" Hurtownia Odz iezy- R. Grabowski
• "Olsztyriskie Kopa lnie Surowc6w Minera lnych "
- K. Starzyk
• "Zieten Boguslawscy" - L. i I. Boguslawscy
• "Abra m" Auto - czesc i - M. Abramowski
• Warminski Bank Sp61dzielczy - E. Krasowska - Jawo rska
• "Edytor" Sp . z 0 .0. - J. Tokarczyk
·"Promus" Sp . z 0 .0 . - K. Ma linsk i
·Zaklad Poligraficzny "SPR~COGRAF"- J. Wachowski
." Rast" - Andrzej Strot
• "Majjwerr Catering" - M. Sieminski

• "Gal - Met." Kiezliny - M. Listwan
• "Miche lin Polska " SA - J. Michalak
• Halina Hawryluk
• Antoni Nikiel
·Alfred Prus ik
• "Cefarm" Olsztyn - W. Kazior
• "Agro" Dywi ty - W. Taub
• G. i J. Ciszkiewicz
-Aq nieszka Kubacz yk
• Roma n Dabkowski
•Tadeusz Malinowski
Dorota Pszczola

Bukwald . Wsp6/praca europejska.

Wzajemne poznanie sle
Min'll juz rok realizacji w Szkole Podstawowej w Bukwaldzie programu Socrates Comenius. W tym czas ie partnerskie
szkoly z BelgH, Hiszpanii, Slowacji i Polski wzajemnie sle poznaly. Sluzyla temu zar6wno wymiana prac rnledzy uczniami
poszczeg61nych szk61,jak i wizyty robo cze koordynatora projektu i bloracych w nim udzial nauczycieli.
- Projekt zatytulowany "Zdrowe spolecznoscl
szkolne w Europie" zaklada, oczywiscle poza
wzajemnym poznaniem sie, wy pracowanie
st rategii pop rawiajqcych z dr ow ie wsrod
uczni6w , naucz ycieli i rodzic6w
uczestniczqcych w projekcie szk61 - rnowi
Kazimierz Kisielew, koordynator pro jektu
w Szkole Podstawowej w B uk w al dz ie .
- Pierwszy rok pracy zakladal wzajemne
poznanie sle , Uczniowie wymieniali sie
pracami przedstawiajqcymi ich najblizsza
okolice, region i kraj. Tworzyli prezentacje
dotyczqce zabytk6w, typowej flory i fauny,
a takze pogody. Poprzez takie dzialania sami
rownlez lepiej poznawali okolice, w kt6rej

mieszkaja i uczeszczaja do szkoly,
W trakcie pierwszego roku trwania projektu
odbyly sie dw ie wizyty robocze - w Hiszpanii
i w Slowacji. Bioracy w nich udzial nauczyciele
poznali specyfike pracy szk61 partnerskich
oraz zapozna li sie z systemem edukacyjnym
odwiedzanych kraj6w. Uczniowie szk61
wymie nia li sie pracami dotyczqcymi rodziny,
szkoly, jedzenia i spedzania woln ego czas u.
Ich rysunk i wraz z opisami w jli!zyku
angielskim i jezykach narodowych zostaly
wydane w form ie kslazki. Nagrano rownlez
rniedzynarodowa wers je koledy "C icha noc".
Ponadto wym ie niano s i e pracami
dotyczqcymi flory i fauny ora z geografii

poszczeqolnych kraj6w. Tworzac prezen tacje

i wykresy pogody uczniowie podnos ili swoje
urn lej e tno s c! w zakresie technologi i
informatycznej.
- Udziat w takim projekcie jest dla naszych
uczni6w bardzo wazny - podsumowuje
koordynator Kaz imierz Kisielew. - Widzq, ze
wcale nie ustep uja wiedza i urniejetnosciarni
swo im rowies niko rn z innych paristw. Ponadto
zauwazaja, ze region , w kt6ry m przyszlo im
rnlos zkac, jes t naprawde piekny i znajdu je sie
w nim duzo ciekawych i wartych pokazania
mie jsc.
(Cas)
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Grodziska na terenie Gm iny Dywity

SQtal - grodzisko i dwie osady
Na terenie naszej gminy znajduja sie
gro dziska i osa dy pruskie. Jedn o z nich
jest polozone w Setaiu nad potudni owy m
stro mym brzeg iem strumienia Dratwy
(prawy doptyw t yny) w odl eqlo sci 1,5 km
na pol nocny zac hod od rniejscowo sci,
Ob iekt posiada ksztalt nieregul arn ego
owalu 0 wym iarach 38 x 22 m i wysokosci
7 m od stro ny polnocnej. Grodzisko to
uzytkowane byte w okresie wcze snego
s red n i o wie cza . W e dlu g
przeprowadzonych na pob liskiej osadzie
badan ar cheologicznych najwieksze
nasi lenie osadn ictwa w Setalu mialo
m i ej s c e w X I w iek u (w g s t ro ny
intern etowej Grodziska Prusow autorstwa
Roberta Klimka).
Jedna z osad zostala odkryta w 1938
rok u podczas badan powierzch niowych .
Polozo na jes t okolo 1,4 km na polnocny

zachod od ws i, w poblizu grodziska
pruskiego (wg dr M. J. Hoffmana ).
Dodatkowo znaleziona zostala
kolejna wczesnos red nlo w lec zna
osada w Setalu przez Pana Roberta
Klimka w dniu 8 lipca 2006 roku
w o d l e ql o s cl oketo 80 0 m
b ez po sr e dn lo na p o lno c od
rniejscowosci Sf;)tal.
- Znalazlem na powierzchni ziemi
dwa frag menty cerami ki - mow i
Robert Klimek. - Przypuszczalna
osada jest poiozona 500 m na
p oludn iowy ws c h o d od grodziska w Se talu i Kab ikejmach Gornych przez
w Ka bikejmach Gornych i 800 m na wscho d Instytut Archeologi i i Etnologii Polskiej
od grodziska w Se talu. W literaturze brak Aka dem ii NaukwWarszawie.
jest na jej temat jakiejkolwiek wzm ianki .
Mery
Rowniez nie byla wzmiankowana w opra
cowan iu z badan prowadzonych [esienia
2000 roku na osadach przygrodziskowych

Wakacje w Dywitach

W kajaku i na rowerze
Sekcja rowerowa GZ LZS przy wsp6tpracy z Urzedem Gminy w Dywitach uczestniczyta w dw6ch rajdach
rowerowych , dw6ch rajdach rowerowo-kajakowych oraz dw6ch sptywach kajakowych. Dla os6b, kt6re nie ptywatyjeszcze
kajakiem, zostata przez Pania Marioh~ Grzegorczyk zorga nizowana szk6tka kajakowa. Rol~ instruktor6w petnili Adam
Wachowiec i Daniel Hermanowicz.
Pierw szy odbyl sie 11 lipca rajd
ro we ro w o -kajakowy . C z e r won y m
szlakiem tury stycznym Kopernikowskim
uda lismy sie do Olsztyna na Stare Mia sto .
Przy wodospad zie prz esi ed lis rny sle
w kajaki i poplyne lisrny do Dywi t. Tras a
byla bardzo ciekawa pod wzq ledern
krajobrazowym . Czerwony szla k wiedzie
przez las kretyrni i stromymi sciezkarni ,
szczeq olnle za rzeka Wad qg w Lesie
Miejskim .
Nas tepneq o dnia byl splyw kajak owy.
Wyptynf;)lismy z camp ingu w Dywitach do
Dobrego Mias ta. Trasa byla tow nie
atrakc yjna , acz kolwiek nieco rneczaca. Po
dr odze ni e d al e k o miej sca sta rt u
przenosil ismy kajaki przy elektrowni
wodnej w Braswatdzle, najwieksza w
wojewocztwie. Na trasie spotykalisrny
liczne ptactwo wod ne i bujna rosllnnosc,
Szczeqolnie zac hwycaly pie kne nenufary i
qrazele.
Rajd rowerowy do Fraczek mial miejsce
28 lipca. Po drodze ucze stnicy zwiedzi li
lesn iczowke, w kt6rej pan Bednarczyk
opow iedzia l mto dz i e z y 0 s w o j ej
dzialalnosci oraz opiece nad drapleznymi
ptakami . Nastepnle zwledzilismy kosciol
w Nowych Wl6ka ch, kosc lol we Fraczkach
oraz stad nine koni w Janczarach. Tam
mlodz i ludz ie uslyszeli, jak na lezy
opiekowa6 sle korirnl i dbac 0 nie w czasie
upalnych dnl,
17 sierpnia odbyl sie rajd rowerowo
-kajakowy z Dywit do Cer kiewnika. przy
wsp6tpracy z Pania Teresa Koniriska
z Gad6w i ksiedzern Anicetem Murawskim
udalo sle zorganizowa6 rajd dla rnlodziezy

z Gad6w, Brqswaldu i Sprecowa, rnlodziez
z Dywit slu zyl i na tym rajdzie swoj a
porn oca,
Kolejny splyw kajakowy rzeka Wadqg z
rniejscowosci Wadqg do Dywit odbyl sif;)23
sierpnia. Trasa dla uczestnik6w okazala
sie bardzo atrakcyjna ze wzqledu na bystry
nurt rzeki i liczne , ostre zakrety, W sptywie
brala udzial mlo dziei: posiadajqca
umiejetnosci kajakarsk ie . Uczestnicy

mus ieli wykaza6 sle takze wspolpraca w
zespole, dobra um iejetnoscia sterowania i
szybkim reagowaniem na niespodzianki
na rzece .
29 sierpnia ruszylismy, zgodni e z
zalozeniami sekcji rowerowej, "sladarni
przes zlosci". Udal isrny sie na grodziska
pruskie do Barczewka.
- Po godzi nie 9.00 wyruszytisrny spod
szkoly na rajd do Barczewka - relacjonuje
j e d n a z uczestn iczek, Monika
Prokopska. - 0 11.00 spotkallsrny sie z
panem Robertem Klimkiem , kt6 ry pokazal
nam grodziska pruskie. Dowiedzielisrny
sie, ze pierwsze grodzisko zwane "Starym
Miastem " (Alt Stadt) , polozone jes t w

pob lizu j ez iora Wadqg . Oostep do
m iastec zka zabezp ieczal par ow
wyzlobiony przez rzeke Orzechowke,
Naprzeciw, po stro nie zac hodn iej,
wido czne jest obnizen ie terenu - tam
kiedys stala brama wjazdowa. Pan
Robert pokazal nam rown iez wido czny
kawa lek suchej fosy od strony polnocne].
Grod zisko w Barczewku byte osiedlone
przez Ga lindow i wc hodzilo w sklad ziemi
Gunelauke (grodu pruskiego). Grad ten
zalozono w 1325 rok u jak o poczatek
m ias ta Barczew o (wczes nie] niz
Olszt y n). W centralnym miejscu stat
kosciol a wokol dom ki. W 1354 r. dwaj
ksiazeta litew scy Kiejstut i Olgierd
na jecha li na gra d i zni szcz yli go
do s z cz etnie . B ar c z e wo zost alo
uloko wa ne ponown ie 10 lat pozni e] 6 km
od tego miejsca. Drugie grodzisko, ktore
zobaczylisrny, polozone jest w odleqlosci
1,5 km na zach od od Barczew ka nad
jeziorem WadC\.g , ktore sta now ilo
naturalna fo rtyfika cje . Pan Robert
pokazal nam, ze ma one ksztalt owalu.
Ta osada przyp uszcza lnie uzytkowa na
byla przez jed no poko le n ie w e
wczesnym sredniowleczu , W trakcie tej
niezwyklej lekcji nasz nauczycie l histor ii
zw rocil nam uwaqe na problem ochrony
z a b y t k o w i dz iedzictwa
archeologicznego . Podziekowa lisrny
panu Robertowi za nietypowa lekcje
historii i wrocllisrny do domu.
Koordynatorem rajd ow i splyw ow byla
pani Mario la Grzegor czyk, a
przewodnikiem i opieku ne m pani
Urszula Nikiel.
Mery

Pod koniec roku szkolnego Fundacja "Prymus" przeprowadziia konkurs na napisanie legendy zwlazane]
z mlejscowoscla polozona na terenie naszej gminy. Komisja konkursowa pierwsze miejsce przyznaJa
Piotrowi KozJowskiemu ze Szkoly Podstawowej im. "Gazety Olsztynskie] " w Dywitach. Jeszcze raz
serdeczn ie mu gratulujemy i zamieszczamy po nlze] naqrodzona legend ~.
(red)

Legenda
Nieopoda l gminnej wsi Dywity, polozone] na
p6lnocny -wsch6d od wojew6dzkiego miasla
Olszlyna, lezy maler'i ka wioska Roz nowo .
Zapiski 0 niej rnozna odna lezc w slarych
ksieq ach. Przez wles If;1 bowiem wi6dl szlak
handlowy. Dlaczego zas powslala wlasnie tu,
wsrod pag6rk6w i las6w Warm ii? Skad wziela
sle jej przeplekna nazwa , R6Znowo?
Dawno, dawno temu w praslarym miescie
Olszly nie, mieszkal ubog i ciesla Jan. Mial on
piekna zone l.udwinie, kl6rq darzyl oqrornna
miloscia, Trzy lata po slubie Ludwinia powila
trojke niemowlat. Dw6ch chlopc6w i jedna
dziewczynke, Na chrzcie dane chlopcom
imiona Piolr i Pawe l, dziewc zynke zas
nazwano R6Zyczka. Cies la nie zarabial
duzych pieniedzy, ale w domu jego nigdy nie
zabraklo dzieciom kromk i chleba z maslem.
Rosly wiec maluchy szybko i zdrowo , otoczone
rniloscla rnatczyna i ojcows ka. Zwiazane byly
bardziej z matka, kl6ra wieczorami snula im
pr z e pi ekne o p owie s c i 0 k r 6 1e w n a c h
i kr6lewiczac h. Opieka nad dziec rni zajmowala
Ludwini cale dnie, ale zawsze zna lazla chwile
na hodow le pieknyc h kwiat6w, gdyz to bylo jej
pasja , W niedlugim czasie dzieci zaczely
podzielac zainleresowania maluli. Pom agaly
jej w tworzen iu nowych odmian kwialowych.
Najbardz iej kwiaty swojej rodz ici e lk i
pokochala R6Zyczka. Bracia zas coraz
czescie] uciekali z dom u i oddawali sie
hulance .
Piekny ogr6d Ludwini stal sie wkr6tce
bardzo znany w calej okolicy . Bywalo lak, ze
przejezdn i kupcy wstepowa li, aby podziwiac
p i~kne odm iany kwial6w i wym ieniac sif;1
roslinami. Ciesla, widzqc cora z wi ~ ks ze
zainleresowanie kwiatami zony, poslanowil

0

powstaniu wsi Roznowo

rozwlnac ich hodowle w celach zarobkowych .
Wkr61ce ogrody zaczely przyno slc duze
dochody. Rodzin ie zylo sie zas coraz lepiej.
Jan i Ludwin ia posta rzeli sle bardzo szybko i
w niedlugim czasie pomarli obydwoje . Piolr i
Paweljuz doros li. Bardzo szybko rozlrwonili caly
rnajatek rodzic6w i wyprzedal i wszyslkie
sadzonki pieknych kwial6w . Biedna R6Zyczka
uchronila tylko jeden gal unek, a to dzlekl lemu,
ze kwiat posiadal kolce i bracia nie chcieti nimi
poran ic sobie rak. Niedlugo polem Piolr i Pawel
opusc ili rodzinny Olszly n i ruszyli w swiat
w posz ukiwaniu szczes cia, Rozy czka rowniez
zmuszona byla opuscic sw6j dom. Spakowala
wezelek , w kl6ry m ukryla sadzonki kwiat6w
matki i ruszyla lraktem handlowym w kierunku
p6Ino cno-wschod nim . Kiedy przeszla [uz
dziesiec kilometr6w, jakas teskno ta zawlad nela
jej sercem. Poslanowila ostatnl raz spojrzec na
miejsce szczes liweqo dziecir'istwa. Ws pi~la sie
na najwyzs zy pag6rek w okolicy i ujrzala stary
Olszlyn. Widok byl lak piekny, ze serce
dziewczyn y nakazalo jej zostac lu na zawsze.
Po st a no w il a wyb udowa c s o bie ch at k e
z drew na. Pomogly jej w tym zw ierzeta,
z kt6rym i polrafila sie doskona le porozumiewac.
Nie wiadomo , czy stalo sif;1 10 z powod u jej
dobrego serduszka, czy z powod u czar6w.
R6Zyczka obok chaty nki posadzi la kwiaty
przy niesione z ogrodu matki. Bardzo szybko
wyrosly z nich ogrom ne krzewy, co roku
pokryw ajqce s ie rozowyrn i, pachnqcy m i
kwialam i. Byly one kr6lestwem dla kolorowych
motyli, rozneqo rodzaju wazek i spiewajacych
plak6w. Po ich przekwitn ieciu R6Zyc zka
zbierala owoce i robila z nich przepy szna
ko n fi tur~ . Specyfik 6w byl nie lylko doskonaly
w smaku, ale leczyl r6wniez p rzez i~ b i e n i e , kalar

i b61glowy. Poprawial lakZe humor tym, kt6rzy
go spozywali.
Pewnego slonecznego dnia przejezdzal
obok do mu R6Zyczk i samolny, smulny
i slabeg o zdrow ia mlodzieniec Jakub, kt6ry
szukal szczesc ia w szerokim swiecie po
strac ie swoich najblizszych. Zobaczywszy
piekne rosllny, posla nowit dowiedziec sie,
skad pochodza, nigdy bowiem nie widzia! nic
podobnego. Trzeba dcdac, ze mlodzieniec
inleresowal sie r6Znymi roslinarni. Zsiadl
z konia i skierowal sie w strone chalki. Na
progu ujrzal przepiekna dziewczyne. Serce
zab ilo mu szybciej i zakoc hal sie w pieknej
nieznajomej . Rozyczka rowniez pokochala
mlodzier'ica. Zaprosila go do domu i poczes to
wala swoja konflt ura, Wkr6tce odzyskal on
sily, zdrow ie i byl szczes liwy,
Hucznego wese la nie bylo, mlodzi zyli
skromn ie, acz szczesliwie. Rosliny posadzone
przez Rozyczke bardzo sie roz rosly .
Zachwycaly swym pieknem. Ona z owoc6w
robila konfiture, on i ich plalk6w produkowal
wspa niale wino , podawane na kr61ewskich
dworach . Na czesc imienia piekne] zony R6zy
i nowego galu nku kwial6w wyhodowanych
przez nia, miejsce , w kl6rym mieszkali, nazwal
Jakub Roznowern .
Wk r6tce wielu innych ludzi urzeczonych
pieknoscla rozanyc h krzew6w osiedlilo sie
w ich poblizu. Powstala wles Roznowo .
w kt6rej do dzis dnia spotkac mozna
przepiekne] urody krzewy dzikich roz. Z ich
owoc6w row nl ez dzisiejsze gospodynie
srnaza konfiture i podaja do herbalki przeciw
przez i~b ie n i u .

Piotr Kozlowski

Lelni e p6lkol onie.
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I doj glupsiemu komputra
No jo znow6j sia wa kacje skoricz 61y i znow6j dzieciu ki do szkoly poszli. A jek dzieciuk6w
w chalupsie ni ma 10 tym slarym pso runom r6Zne lelalajstwa do glowy przychodzq i lak bulo lez
u Huberta i Hiltki. Jek ich Alfr idek tlo do szkoly poleciot to 16ni loroz do jego kompul ra bziegli coby
sobzie w inlernec ie popalrzyc. Ni jed en 10by sobzie rozu nie pomyslol, ze lu noju jesl lakie co ale
to lojskiego roku zalozyli przed wy borami. Ciwkawo co leroz noma dadzq.Ale djochli! topoziem
lepsij woma 10 lym kompulrze co go Hubert wsojemu szurkozi kupsil. To bulo lak . Zaroz po sumnie
w niedziela baby jek zawdy sia m6sioly kele kosc iola naklepac, a chlopy psiwa napsic kele sklepu.
No ji jek lak psili i klepa li 10 sia doziedzieli, ze loroz lym wszyslkim co kompulry w chalupsie majq
bandq inaterneta zaklodac . No i je k sia 10 tym Hubert doziedziol to loroz po lobziedzie pojechol do
mniasla ta pracharso maszyna kupac. Przyzi6s jo do chalupy. Alfridek posklodal do kupy
i pokozol slarym co ta maszyn a potrasi. Jek 10 Hildka lobacz61a to razu na chw ila odejse nie
chciola .Ale to jes zcze bulo nic. Sprow dy sia wojna zocz61a jek AIfridek sobzie gr6w na kupal . Tedy
to juz Hilda wca le nie spola. Tlo grola i grola. W kor'icu jenego rozu tak sia zmancz6la, ze sia
polozyla spac kele Huberta. Kedy zasnola 10 sia jij Ie wszyst kie gry we Ibzie do kupy poskladaly.
Jek nie skocz6la na Huberta je k mu w gamb a nie strzelila to ten bziedok nie ziedzi61co sia dzieje
ale loroz jej poziedziol. 0 nie duma babo loro z to ja ci dom. Wslo l i tego komp ulra w ogr6d
zakopol, coby go jego kobzieta nie znalozla. Psierszy tydz ieri Hildka bziedowala bo nie ziedzola
za co sia tu wzi qc kele chalupy ale na drugi tydz ieri wkoricu obziad uwazyla . No to jek Hubert
zobacz6lwkoricu, ze ma co zryclo pomyslol, ze jego babie ju z przeszlo i poloz wyk opae komputra
coby Alfridek sia lro cha naci esz61 jek go znow 6j w izbie postazil to lobz iadu znow6j nie bulo. Tedy
10juz Hubert sprowdy Hildy mniql dose kupal sa lako mo ndro ksiojzka i sam sia na kompulrze
wszystkieg6j naucz6l . Tedy to j uz Alfridek wogle swoj ij maszyny nie zidziol bo tlo przy nij na
zmniana Hubert i Hilda . No jo ale co teroz zrobzic, ze Ie ludzie takie glupsie Sq.Jo to juz sprowdy
nie ziem! Ale jek zawdy poz iem a djochli tam niech sobzie robziq co chcq. To dozidzen ia i coby
je szcze roZ.

t.ukasz Ruch

Wehikut czasu

"Kazdy z nas posiada wehikul czasu.
Marze nia prze noszq nas w przys zlose
a wspo mnie nia w przeszlosc". Pod lakim
haslem w lipc u i sierp niu inslruklorzy
Gminnego Osrodka Kullury w Dywitach
p oprowadzi li p6lko lon ie w Tulawkach,
tugwaldzie i Roznowie. Uczeslnic y zajf;1c
budowa li m. in. ful uryslyczne makiety miejsc ,
w kl6ry ch mieszkajq, projektowali okladk i do
plyt CD . Technikq widen ulrwalili wizytf;1
przybysza z obcej planely. Malerial ten
do slf;1p n y j e s t n a sl ron i e
www.dyw ity.gmina.pl w dziale: mullim edial
na pracown ia szluk i. Ponadlo uczeslniczyli
w "kosmicznych" grac h i zabawac h oraz
quizach hislorycznych i geog raficznyc h.
Tegoroczne lelnie p61kolonie juz minf;1ly, ale
w sz ystkich chf;1tnyc h do uczestn iclwa
w ciekawych zajf;1ciach zapraszamy do
Gminnego Osrodka Kulluryw Dywitach.

DC

