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Spokojnych, wypelnionych radosci'l. SWi'l.t Boiego Nerodzenie
sp~dzonych w cieplej rodzinnej atmosferze
oraz wszelkiej pomystnosci w Nowym Roku
wszystkim mieszkettcom Gminy Dywity
iycz'l.
Przewodniczece Rady Gminy
Renata Kaszubska

Wajt Gminy Dywity
Jacek Szydlo
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Plecdzieslat tat mlnelo jak jeden dzien
W n i e dz i e l e 12 listopada 2006 roku
Paristwo Cecylia i Erich Ruch z Kajn obchodzili swoje
Ztote Gody. Uroczystosc rozpoczela sie Msza SWi~tq
w kosciele pod wezwaniem sw. Katarzyny w Braswaldzie.
Mimo, iz rozruta sie nieco od tej sprzed piecdziesieciu lat,
to nie zabrakto kwiat6w, wzruszeri i jak najlepszych zyczen,
Siub jubilat6w odbyt sle pol wieku temu,
jak nakazywata warrninska tradycja, w poniedziatek.
Uwazano, iz powiedzenie sobie sakramentalnego .tak"
w pierwszy dzien tygodnia gwarantuje dostatnie i dtugie
zycie przez lata. Jak widac, warrn inskie obyczaje
i wierzenia sprawdzaja sie, a dowodem na to sa
Paristwo Ruch, mieszkajqcy tu od urodzenia.
(Ir)

Sklad Rady Gminy Dywity
W dniu 6 grudnia 2006 roku Rada Gminy Dywity
na mocy uchwaty Nr 11/4/06
powotata nastepujace Komisje:

Przewodniczqca Rady
Renata Kaszubska
Wiceprzewodniczqcy Rady
Longin Rudzik
Radni
Jan Alchimowicz
Piotr Brewka
Janusz Ciepllnskl
Mirostaw Dublan
Jan Dziadkiewicz
Jerzy Fortuna
Waldemar Grzegorzewski
tukasz Lemiszewski
Antoni Nikiel
Alfred Prusik
Dorota Pszczota
Lucyna Szamanska
Mariusz Walkiewicz

I. Komisja Budzetu.
1. Jan Dziadkiewicz
2. Mirostaw Dublan
3. Jerzy Fortuna
4. Waldemar Grzegorzewski
5. Lucyna Szarnanska

II. Komisja Gospodarcza
1. Antoni Nikiel
2. Jan Alchimowicz
3. Janusz Ciepliriski
4. tukasz Lemiszewski
5. Alfred Prusi k

IV. Komisja Rewizyjna
1. Piotr Brewka
2. Mirostaw Dublan
3. Waldemar Grzegorzewski
opr. Mery

Gmina Dywity
w liczbach
3 - liczba kandydat6w na stanowisko w6jta
w ostatnich wyborach samorzqdowych

III. Komisja Edukacji
1. Dorota Pszczota
2. Mariusz Walkiewicz
3. tukasz Lemiszewski
4. Janusz Cleplinski
5. Jan Alchimowicz

3 - liczba kobiet w obecnej Radzie Gminy
15 - liczb wszystkich radnych
54 - liczba wszystkich kandydat6w
na radnych
NM
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"Chrystus sle napraw de rodzi"
Wywiad z ksiedzem Antonim Wojtowiczem - proboszczem dywickiej parafii.
- Czym dla kapfana sa $wi~ta Bozeqo Narodzenia?
- Kazde swieta kalendarza Iiturgicznego, wiec rowniez Sw ieta Bozeqo Naro dzenia , Setdla mnie przede wszystkim
ok azja do uczestnictwa w tajemn icy Chrystusa. lstota moi ch swiat jes t Iiturgi a sprawowana w kosciele. I to nie tylko
dlatego, ze wiekszosc sw lateczneqo czasu , jako ksladz , wlas nie w kosciele sp edzarn. Ja nie tylko wierze w to,
co m6wi teolo gia, mianowicie ze liturgia jest uobecnien iem wydarzeri sprze d dw6ch tys iecy lat. Ja doslown ie czuje,
niemal namacalnie doswiadcza rn, ze B6g naprawde wkracza w histori e naszego i mojego zycia, ze Chry stus sie
naprawde rodzi. Z racji na to , ze nie mam wlasn ej rodz iny, rodzice zas i czesc rodze ristwa - mam nadzieje 
-"balujetw niebie", pozostala czesc rodzeristwa mieszka daleko i ma sw oje rodziny, od kilkunastu lat nie mam
rnozliwosci swietowanla w gronie najbl izszych . Ale rnowiac naprawde i naj bardziej szczerze, nie odczuwa m tego
zbyt bolesni e.
- Jakie sa Ksiedza wspomnienia zwiqzane ze swietarni?
- Najp iekniejsze sentymentalnie wspomn ienia odnosnie Swiat Bozeq o Narodzen ia nie Set zbyt odleg le. Dwa razy
udalo mi sie zqr ornadzic na sw ieta na "mo ich" plebaniach rodze ristw o z rodzinami. Szczeg 61nie pierw sze spotkanie
w 1994 roku, do kt6rego razem z rnoja ulubiona sios trzenlca przyqoto wywalismy sie wla snorecznie 'remontulac "
plebanie (sami okladalisrny sciany regipsami , wyma lowa lisrny wszystko ), radosn ie utkwi lo mi w pamiecl.
- Czy lubi bye Ksiqdz swietym Mikofajem?
- Szczerze pow iedz iawszy nie potrafie qrac , nie mam zdo lnosci aktorskich. Kilka razy, gdy pracowalem z dziecrnl
gluchoniem ymi , z muszony bylem za sw ieteqo Mikolaja sie przebrac . Dzieci od razu mnie rozszyfrowywaly i cala
tajernnlczosc tej postaci pryskala jak barika mydlana. Na szczescie dla dziec i wazniejsze byly prezenty niz Sam
sw iety Mikolaj.

- Czy lubi Ksiadz otrzymywae prezenty?
- Wiem, ze Settacy ludzie, kt6rzy dawa6 prezent6w nie lub ia, ale czy zyjet pod sloricem tacy, kt6rzy nie lubia ich
dostawac? Ja na pewno do nich nie na leze .
- Jak i prezent chciafby Ksiadz otrzyrnac pod choinke?
- Tak szczerze to bez rozn icy, chyba ze bylyby to kosmetyki, kt6rych zapachu nie lubie.
- Jakie Sq Ksiedza marzenia?
- Marzenie najwieksze: zye i postepowac tak, aby w niebie nie obawiac sie spotka6 koqos , kogo na ziemi swiadornie
skrzywdzilem. Marzen ie wielkie: zeby moja posluga kaplariska w Dywitach rzeczywiscie ludziom sluzyla.
Marzenie chwi li: trafic na solidnych rzemieslnikow, skonczyc wreszcie remon t plebani, spla cic dlugi i zeby sie
ju z nic powazneqo w niej nie psulo.
- Serdecznie dziekuje Ksledzu za rozmowe i zycze spefnienia marzeri.
- Ja tez dziekuj e. Korzystajac z okazji wszystkim czyteln ikom .Gazety Dywic kiej", w z nacz nej CZ~SCI moim
parafianom , skladam naj le psze zyczen ia na Boze Narodzen ie . Niech rodzinne sw letow anie, zb lizajac Was
do Chrystusa Narodzonego, jeszcze bardziej zblizy Was do siebie nawzajem i umocn i wiezy rodzi nnej rnilosci
Szczesc Boze!
NM

Mfodzi z Dywit podbili UWM
Gminne Centrum Wspierania Inicjatyw M.odziezowych - Satelity".
W niecodzienny spos6b zakoriczyllsmy wlasnie realizacje projektu, kt6ry powstal w celu wyr6wnywania szans edukacyjnych
mlodz iezy zamieszkujqcej teren Gminy Dywity. Zyskal miano projektu przykladowego Polskiej Fundacji Dzieci i Mlodziezy.
Dzieki dotacj i oketo 100 mlodych ludzi skorzystalo z zajec multimedialnych, plastycznych, teatra lnych i wiedzy 0 Europie.
Moglo rowniez sprawdzlc swoje sily jako pomystodawcy i liderzy wlasnych inicjatyw.
Jednym z cel6w projektu byte przenies ienie srodka ciezko sci dzialari Gminnego Osrodka Kultury w Dywitach w teren.
W zwiazku z tym zajecia w ramach projektu realizowane byly rowniez w swietl icach wiejskich (m. in. w R6i:nowie i Gadach),
szkolach (Zesp61 Szk61 w Tulawkach) oraz w terenowej filii bibliotecznej w Setalu . Dzieki dodatkowemu wsparc iu finansowemu
mozliwe byto tez zorgan izowanie rnlodziezy dojazdu do GOK na dodatkowe zajecia w weekendy.
Efektem projektu (jednyrn z wielu) byte powstanie tzw. grupy "PGR" (Prezentacja Genialnych Rozwiqzari) . Ta osrnioosobowa
grupa lider6w poprowadzila dwie lekcje uniwe rsyteckie dla student6w kierunku praca socjalna. Zajecia dotyczyly dialogu
spolecznego.
W scenariuszu lekcji zawarte byly m.in. cwiczenia integracyjn e, prezentacja multimedialna na temat Gminnego Centrum
oraz filmy, teledyski i fotografie dokumentujqce ponad dwuletni q prace w projekcie. Punktem kUlminacyjnym lekcji byla dyskusja
na temat rnozliwosct stalej wsp61pracy mlodych os6b z naszej gminy ze studentami UWM a takze 0 wolontar iacie na rzecz
srodowisk wiejskich i mozllwosciach zorganizowania praktyk studenckich w naszych soleckic h swietlicach.
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Ani karpsia, ani jeglijki
No jo i tak noma juz prazie caly rok rnina] , a jek konic roku to [uz i Swanta niedtugo. No ji jek tak ostetnio sledziolem
i rnyslolern to tych wszystkich kuchach, wyrsztach, rybach i j eglij kac h, to mi sie tako jena historia przypom niata .
Jek zawdy to srnnleszna bula i jek zaw dy u Huberta i jego familiji sia wydarz6ta. Tlo tak sprowdy to tuna dla noju
rnoze i bula do smniechu ale dla Huberta to chyba nie bulo sia z czeg6j srnniac, No jo ale nie banda woma
po lepkach opozied6wat, tlo za cz na od poczatku jek na Warm nioka przyskoj i. To bulo tak !
tojskiego roku przed Zigil ijq Hubert [uz od po niedzlalku kele chalupy sprzatal i snleq odgarn icl. No ji jek tak sobzie
robziol to prz yloz do niego sojs iad , coby trocha 0 Swiantach i Nowym Roku poklepa6. No i jek tak klepali to w koricu
przyszli na to co na Zigiljo do zercia dostana , Hubert to pozledzil sojsiadozi , ze u noj u to kledys wog le zieczorem
niczeg6j nie zerli, a co niekt6re to i mnianso nawet na stole stazial i. Sojsiad zato , zaczol Hubertkozi opozied6wac
o tych dwonostu potrowach i karpsiu, co ich na Warmnii nigdy nie bulo.
A Hubert jek to Hubert, tlo kto rnu cos pozie to za roz do lba sobzie wezrnnie . No ji nastepneqo dn ia wstal z samego
rana i poloz tego karps ia lapac na nasze jezi oro . Zanim sia wybrol to jeszcze mu Hil da prz ypomniata coby wziol
siekiera ze soba to po podrodze jekqls jeglijka wytnie . No i wkoncu ruszot. Loz przez za spy no ji do loz do jeziora,
wkrapowal sia na 16d, a zimno jek psioru n bulo, A le tun je k kazde n jeden Wrmn io k zawzietyl Zrobziol dz iura
coby m6g lapac, zalozol na hak takiego gumowego robala i siedziol z tym batem. Ai: tu lo roz nad jezioro pol icjanty
przyj ech ali, a to teroz tak j ek dawnij ryb6w nie rnozna lapoc, tlo trzeba na prz6d ps ian iadze zplacic. A ty m
co nie za placa to kara da dza , Je k ic h Hubert tobaczol to tak sia zlonk i Ioroz zaczol luciekoc. T lo j ek tak chucko bzie q!
to nie patrz6tgdzie kos le stazia i wl oz na cianki 16d . Je k tak stan a, j ek mu sia noga nie lomskla, jak ton nie wpad
do wody!
Cale szczejscie, ze te policjanty byli to go odratowal i. Wycingli naprz6d z wody, a wyqlado] tun j e k motro kura
i jak sia trzens z zimna. Policjanty tak sia na niego patrzyli, ze im s ia g o sprowdy zal zrobzllo, a ze Swianta
ni edtugo to sa pomysleli, ze go d o chalupy odzlozal, a tyn stary ps iorun co kazdeqo kl epojd6w sluch o to roz u
nie rnnia] sity co kolziek z z imna poziedziec, a luni nie ziedzieli gdzie go z aziesc . No to jek nie godol to
na posterunka pozlezl i tam przez do noc tro c ha podsuszyli. A w chlupsie to Hl ida malo bez siebzie nie wyszla
z nerw6w gdzie , starego wciolo z tym karpsiem i j eglijkq . .Juz myslola, ze si a sprowdy lu topsit ale policj a nty
z adzw o nili, ze tun u nic h je.
Nastepnego dnia w Zigilija w samo poludnle Huberta do domu cdzlezli cale szczej scie mandatu nie dostol
bo te mundurowe z iedzieli, z e lun to i tak [uz nastepny raz w zima po karposia na d jezioro nie pujdzie. No ale
co bulo j ek tun do ch lupy wloz! Zebysta z idzieli jek mu Hilda po Ibzie natlukla ale tun wcale nie dosatol za to ze go
nie bulo tlo , ze jeglijki nie przyni6s . Rod nie rod po [akos rnusiol isc, a ciamno bulo jek djochli to sa porn ys lol,
ze temu ps iorunozi swojemu so js iadozi z togroda wytnie za tego karps ia, co mu naklepol . No i jek po ziedz iol
ta k zrobziol wyci61 ta choina. A jek sojsiada spotkol po drodze na pasterka to tak m u w pysk strzelll, ze sia az
w s nieq lobalit.
.
No jo i tak to sia wszystko skonczulo . Trocha to Hubert zle zrobziol, ze w Z igijo sojsiadozi w gamba strzel il
ale jek trzeba to trzeba i nie wazne jeki dzleri mowa . No jo moje Warmnioki, a bysta choc wy nie poslucholi sojsiada
i w Zigilija po karpsia na j ezioro nie polezl i,
No jo i tak noma juz prazie nastepny rok rnina] a j ek Nowy Rok to i Swianta niedtugo dlatego zycza Wo m
co bysta tak wszystkie razem przy jenym stole usiedli i nie jadozili sia na siebzie i nawet ze swojem sojsiadem sia
'poqodzili jeki to lu n by nie but, a w tym Nowym Noku to naprz6d 0 lojskim zapomriijta i za nim cos sprowdy zrobzicie
i popziecie to trocha pornys lta .
Do zidzenia i coby jeszcze roz
tukasz Ruch

Z wizyt q w Zoersel
Bukwatd. Comenius Socrates.
Kolejny rok realizacji projektu rozpoczal sle od wizyty roboczej nauczycieli Szkoty Podstawowej w Bukwatdzie w belgijskiej
szkole Antoniusschool w Zoersel. W dniach 20-26 pazdzlernlka przedstawiciele szko! uczestniczqcych w projekcie spotkali sle
razem, aby zastanowic sle, jak we wtasnych szkolach realizowac zalozenla projektu poswleconeqo wypracowaniu zdrowych
spoteczncscl szkolnych.
- Gt6wnym celem spotkania uczestnik6w projektu w Zoersel w Belgii byte opracowanie szczeg6towego harmonogramu dzialan
na obecny rok szkolny - m6wi Kazimierz Kisielew, koordynator projek tu w Szkole Podstawowej w Bukwatdzie.
- Wczesniej ustalono, ze uczniowie w szkolach partnerskich beda sle zajmowa6 zdrowym stylem zycla, w tym odzywianlern sle
i higienq. To szeroko ujety temat i wlasnie w Belgii pracowalismy nad tym, jak przystepnie i atrakcyjnie zaprezentowa6 go uczniom.
Osoby odpowiedzialne za realizacje projektu ustalily, ze uczniowie beda m. in. wykonywac rysunki z typowymi w ich stronach
potrawami z opisem w [ezyku angielskim. Z zebranych tradycyjnych przepis6w zostanie opracowana kslazka kucharska i wydana
drukiem. W takiej samej formie zostana przedstawione rniedzynarodowe zasady wiasclweqo odzywania sie i wlasciwej higieny
zwiqzanej ze spozywaniern posilk6w. Poniewaz zdrowy styl zycia to rowniez sport, uczniowie opisza swoje ulubione dyscypliny
sportu i wykonajq rysunki.
- Taka wizyta , to rownlez okazja do poznania zasad funkcjonowania szko! zagranicznych - dodaje Kazimierz Kisielew - .
- Na mnie osobiscle szkola Antoniusschool w Zoersel wywarta duze i j ak najbardziej pozytywne wrazenie. Mili i kompete ntni
nauczyc iele, otwarci na dzielenie sie swoja wiedza i doswladczenlern. Teraz w maju wszyscy uczestnicy projektu spotkaja si~
w Polsce, w szkole w Bukwatdz ie. Mam nadzieje , ze ich wrazenia z pobytu tutaj b ~dq r6wnie cieple i mite.
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Uchwala Nr III 3 106 Rady Gminy Dywity z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie powotania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dywity.
Na padstawie art. 18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku a samarzqdzie gm innym /Dz .U . z
2 0 01 r. N r 142, paz. 1591 ze z m ia na m i : Dz .U . z 2002 r. Nr 23, paz. 220, N r 62, paz. 558, Nr 113,
paz. 984 , Nr 1 5 3 , paz, 1271 i Nr 214 , paz. 1806, z 2003 r. N r 80, paz, 717 i Nr 162, paz. 1568, z
2004 r. Nr 102, paz. 1055, Nr 11 6 , paz , 1203 i Nr 167, p az. 17 5 9 , z 2 005 r. Nr 172, paz, 1441 i
Nr 175, paz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, paz , 12 8, N r 17 5 , paz . 14 5 7, Nr 18 1, p az. 1337 ) oraz
§ 51 u s t. 3 i § 69 Statutu Gminy Dywity, Rada G miny Dywity uchw al a , c o naste pu] e :

§1
Powoluje sie Kornisje Rewizyjnq w nastepujacyrn skladzie :
1. P iotr Brewka - Przewodniczqcy
2 . Mirostaw Dublan - Z-ca Przewodniczqcego
3. Waldema r Grzegorzewski- czlonek
§2
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia ,
Przewodniczqcy
Rady Gmi ny Dyw ity
Renata Kaszubska

I·

Modernizacja osrodka zdrowia w Dywitach

Pozyskiwanie srodkow finansowych na inwestycje gminne.
Jak narodzil sle pomyst pozyskania srodkow z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego na rnodernizacje Osrodka Zdrow ia ?
W6jt Gminy Dywity Jacek Szydio - m6wi Ewa Sadowska kierownik Referatu Budownictwa Urzedu Gminy
- zaplanowal w budzecie Gminy na 2005 r. w kategorii wydatki na ochrone zdrowia , dotacje na modernizacje obiektu
rnieszczaceqo Samodzielny Gminny ZOZ w Dywitach. Inicjatorem aplikowan ia 0 srodki z ZPORR Dzialanie 3,5,2
byl rowniez W6jt Gminy w tym czasie kierown ik ZOZ przebywa la na zwoln ieniu lekarski m i do konca nie byla
przekonana co do slusznoscl zlozenla wniosku . Pomimo watpliwoscl ostatecznie wniosek zostal zlozony
7 kwietnia 2005 r.
Kiedy ostatecznie zapadla decyzja 0 realizacji projektu?
Urnowe 0 dofi nansowanie ze srodkow un ijnych po dp isano w lutym 2006r.\ od tego momentu przys tap iono
do kolejnych etap6w realizacji inwestycji.
Jakie to byty etapy?
Gmina przygotowata postepowanie przetargowe na wyb6r wykonawcy rob6t budowlanych. O ddeleg ow an i
pracownicy prowadzili nadz6r inw e sto rs ki i dokonali od bioru rob6t.
Czy terminy zakoriczenla inwestycji zostaty dotrzymane?
Odbi6r zrealizowanych prac zostal przeprowadzony w terminie umownym tj. w sierpn iu 2006r., natomiast zakonczenle
finansowe a dokladnie wniosek 0 platnosc w ramach projektu zostal zlozony przez kierownika SG ZOZ 31 pazdzierni ka
tj. po terminie umownym , kt6ry zostal okreslony na dzien 29 wrzesn ia 2006r . Z informacji uzyskanej z
Urzedu Wojew6dzkiego koricowy w niosek 0 platnosc zlozcny przez Pania kierownik osrodka 31 pazdziem ika
wymaga uzupelnlenia .
Czy po uzupetnieniu wniosku Osrodek Zdrowia otrzyma plenladze z Unii?
Urzad Gminy deklaruje swoja pomoc w zakresie przygotowania wniosku 0 platnosc. Trzeba to zrobic jak najszybciej
o czym Pani kierown ik osrodka wie,
Czy wykonawca modernizacji otrzymat [uz nalezne wynagrodzenie?
Wykonawca zostal juz rozliczon y. Gmina przekazala zaplanowanq w budzec ie dotacj e, a na pozostala kwote rnial
zostac zaciaqniety przez Pania kierownik osrodka kredyt pomostowy. Wykonanie tych czynnosci byte podstawa
zlozenla koncoweqo, stosownego wniosku 0 platnosc do Urzedu Wojew6dzkiego . Uzyskanie kredytu pomostowego
wbrew powszechnej juz opinii nie wyma gato natychmiastowego poreczen ia ze strony Gminy Dywity. Bank,
kt6ry udzielH kredytu obsiuqu]e finansowo nasza qrnine, zqadzal sle na zabezpieczenie kredytu w term inie p6Zniejszym
nawet w grudniu br., tak wiec sytuacja rozliczeni a finansoweg o inwestycji byla dla osrodka wprost komfortowa .
Gmina ze swojej strony uczynila wszy stko aby rnieszkancy w tym roku mogli korzystac z odnowionego
i zmodernizowanego publicznego osrodka zdrowia .
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Kaplica w Nowych WI6kach
Kaplica wzniesiona zostala na skarpie strugi , kt6ra dzieli wies na dwie czesci pomocna i potudniowa, po jej
p6tnocnej stronie, przy zakrecie drogi wiodqcej z Setala do Tulawek. Kaplica jest orientowana. Fundamenty
murowane z kamienia narzutowego, podob nie sciany nawy, spoiny pr filowane. Sciany zakrystii wzniesione
z cegty ceramicznej na zaprawie wap iennej . Nad nawa poziome sklepienie deskowe zwierciad lane. Nad zakrystia
strop drewniany belkowy z podsufltka, Potacie dachowe pokryte dach6wkq holenderkq. Drzwi frontowe
dwuskrzydtowe, 0 konstrukcji ramowej z wypetnieni em deskowym ulozonyrn w jodelke. Otwory okienne zarnkniete
tukiem ostrym. W zakrysti i stolarka okienna od strony p6tnocnej skrzynkowa , od strony potudniowej oscieznlcowa.
Kaplica na planie prostokata z dobudowanq od strony p6tnocnej niewielkq prostokatna zakrystia przyleqajaca
do wschodniego naroznika kaplicy. Kaplica w formie lezaceqo prostopadloscianu nakrytego dachem dwuspadowym,
jednokondygnacyjna z poddaszem nie uzytkowyrn, niepodpiwniczona. Od polnocy przylega dwukrotnie nizsza
zakrystia jednokondygnacyjna , nakryta dachem dwuspadowym. Elewacja frontowa, szczytowa, (zachodnia),
symetryczna , w przyziemiu jednoosiowa . Przyziemie od tr6jkqtnego szczytu oddzielone gzymsem kordonowym
-ukosna rolka. Tr6jkqtny szczyt rozczfonowany dwoma otworami okiennymi zarnknletyrni tukiem odcinkowym
i ostroluczna blendq posrodku. Naroza z graniastymi pinaklami z piramidkami. Na szczycie sygnaturka.
Elewacje p6tnocna i poludniowa, dwuosiowe, symetryczne z uskokowym gzymsem
podokapowym profilowanym w cegle. Od strony polnocne] dobudowana zakrystia,
.lb:;' ~'~~\~:~1 kt6rej zachcdnia elewacje dekoruje fryz arkadowy. Elewacja szczytowa wschodnia
'. w przyziemiu slepa. Trojkatny szczyt oddzielony gzymsem kordonowym - ukosna
rolka. W szczycie dwa otwory okienne zarnkniete tukami odcinkowymi. Na narozach
gran iaste pinakle.
W n ~t rz e salowe. Od strony zach odn iej empo ra organ owa w sp a rt a
na pro filowanych slupach . Balustrada empory 0 konstrukcji pfycinow o-ramowej.
Wyposazenie. Oltarz XVIII wieczny z obrazem koronacji NMP. Kaplica zbudowana w 1874 r. Stanowi
obecnie przyktad budownictwa sakra lnego tego okresu, jest obiektem zabytkowym w rozumieniu ustawy
o ochronie d6br kultury.
Ks. P. Ostrowski
~~~'.:;a

Europa w Vimmerby
Na przetomie wrzesrua i pazdzlernika odbylo sle w Vimmerby w Szwecji seminarium kontaktowe
zorganizowane przez Szwedzkq Agencj~ Narodowq Programu Sokrates . Program ten jest jednym
z instrument6w Komisj i Europejskiej stuzacyrn do realizacji Strategii Lizboriskiej, w kt6rej zapisano, ze
Unia Europejska rna stac sle najbardziej konkurencyjnq i dynamicznq, oparta na wiedzy gospodarkq 5wiata.
Czesc programu Sokrates skierowana do szkol podstawowych i gimnazj6w, Sokrates Comenius , urnozliwia
realizowanie wsp61nych projekt6w, wyrnlane doswladczeri i mysli zar6wno uczniom jak i nauczycielom szk6t
europejsk ich. W zwiazku z tym , ze spolecznosc Gimnazjum Publiczneg o w Dywitach uznala nawiqzanie wsp6tpracy
rniedzynarodowe] za jeden ze swo ich priorytet6 w, miatam przyjernnos c reprezen towa c nasza szkole w Szwecji.
W semin ariu m zatytufowanym "In the footsteps of Ast rid Lindgren" ("Sladami Astrid Lindgren") WZ i~fO udziat
40 nauczycieli z 12 paristw europejskich . Zycie i tworczosc tej popularnej autorki byta tematem przewodnim
naszego spotkania . Odwiedzil isrny tarrne, na kt6 rej pisarka sie urodzila , wies, kt6ra byta inspiracja powiesci
.Dzieci z Bulle rby n", a tak ze wiele innych miejsc zwiqzanych z jej dzi eciristwem.
L i c z n e atra k cje pr z y g o t o w a n e p rz ez
organ izator6w zapewnity dobry nastr6j i motywowafy nas
do dziatania. Efektem pracy grup warsztatowych byty Iiczne
pomysty na projekty partnerskie szk6t.Nasze gimnazjum nawiazalo
wspolp race ze szkolami ze Szwecji i Stowenii . Proje kt,
n a d kt 6rym p r a c o w a l i s rn y , n a z w a l i s rn y :
"What a wonderful world it could be - from our roots"to the future",
czyli "Jaki plekny m6g/by bye ten swiat - od naszych korzeni
ku przyszloscl". Mamy nadzleje, ze nasz projekt zostanie
zaakceptowany ! od wrzesnla 2007 uczniowie i nauczyciele
gimnazjum beda podrozowac, poznawac mieszkaricow i jezyki
kraj6weuropejskich.
Martyna Mierzejewska

e,
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Nasi pierwsi stypendyscl
Fraczkl. 5towarzyszenie "Nasza wles",
Lokalny Fundusz Stypendialny Gminy Dywity, kt6ry powstat przy Stowarzyszeniu "Nasza wles" z Fraczek,
w roku 2006 przyznat pierwsze stypendia "Dyplom z marzeri". Dzlekl srodkorn pozyskanym
z Polsko-Amerykanskiej Fundacji Wolnosci oraz Fundacji Wspomagania Wsi stypendyscl przez okres
dzlesleclu mieslecy otrzyrnaja po 350zt
Stypendia otrzymato troje tegorocznych maturzyst6w, kt6rzy dostali sie na studia. Wsr6d stypendyst6w
znalazla sie Dorota Dominika Filipkowska z Dywit, kt6ra bardzo dobrze zdala rniedzynarodowa mature
w Gdyni i dostala sie na studia do Szkoty Gt6wnej Handlowej w Warszawie. Kolejnym stypendysta jest
Marcin Chrostek z Nowych Wt6k, Zaczal on w tym roku studia prawnicze na Uniwersytecie Wrodawskim ,
Stypendium otrzyrnal rowniez Przemystaw Mierkowski, rnlody czlowiek z Dywit, kt6ry rozpoczal studiowanie
na Uniwersytecie Warmirisko-Mazurskim na kierunku lnformatyka,
Dodatkowo tzw. mate stypend ium (jednorazowo 1500zt) ze srodkow funduszu otrzyrnal Pawel Steczniewski
z Fraczek, student Uniwersytetu Warmirisko-Mazurskiego, kierunek mechanika i budowa maszyn.
Pieniqdze na ten cel zebrano podczas kwest, licytacji oraz aukcji obraz6w, m, in, dzleki zaangazowaniu
organizacji pozarzqdowych z Gminy Dywity, tj. Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich z Dywit,
Stowarzyszenia .Nasze Gady " z Gad6w, Nieformalnej Grupy Kobiet z Nowych Wt6k.
Uroczyste wreczenie stypendi6w odbylo sie 28 pazdziernika 2006 podczas otwarcia wystawy fotograficznej
Janusza Koztowskiego .Pejzaz z sercem w tle.. ,". Odbyla sle wtedy rowniez aukcja podarowanych dzlel sztuki
autorstwa m. in. Jana Pruskiego , Janusza Koztowskiego. Jarostawa Korzeniewskiego, Grazyny Borys
i Marzeny Dqbrowskiej . Uzyskane w ten spos6b plenladze zasility fundusz stypendialny.
Alicja Wqsik

Eureko, ja to wiem
Dwoje uczni6w z dywickiego gimnazjum - Pawet Mierkowski i Edyta Tomaszewska - wzi~to udzial
w sobote 2 grudnia w nagrywaniu kolejnego odcinka programu "Eureko, ja to wiem". Odpowladajac
na konkursowe pytania, musieli sle wykazac duza wledza i zdolnoscla szybkiego kojarzenia.
Finatowe nagranie programu odbylo sle we Wrodawiu. Zan im jednak Edyta i Pawet tam pojechal i, musieli
podczas wczesniejszych etap6w wykazac sie swoja wiedza i umiejetnosciarni. Organizatorzy programu dzwonili
do uczni6w zgtoszonych przez nauczyciela matematyki z gimnazjum w Dywitach pana Michata Karwowsk iego.
Najlepsi gimnazjalisci z catego wojew6dztwa zostali zaproszeni w sobote 25 listopada do Wrodawia, gdzie pisali
testy, a takze mieli rnozliwosc poczuc, jak beda sie zachowywac przed kamerami. Dopiero sposrod nich wybrano
uczni6w do nagrania finatowego .
- Jestem dumna z Edyty i bardzo sie ciesze z jej sukcesu - m6wi Helena
Tomaszewska, - Z naszego wojew6dztwa byto tylko 7 uczni6w, a wsrod nich
moja c6rka. Dzieki niej cala rodzina przezyla ciekawa przyqode i teraz
czekamy na ernisje programu. Musze jeszcze dodac , ze dobre wrazenie
zrobila na mnie prowadzaca program Agata Mtynarska, W bezposrednirn
kontakcie jest mila, clepla i wrazliwa osoba,
Mimo duze] wiedzy i szczerych checi, naszym gimnazjalistom nie udalo
si~ dotrwac w programie do koricowej rozgrywki , chociai: Pawel wykazal sie
wieksza wiedzq i szybciej odpowiadat na pytania . Oboje sa jednak peln
wrazen po nagraniu .
- Jestem zadowolona, ze dostalarn sle do takiego programu - m6wi Edyta.
Ciesze sie, ze odwazylam sle wystaplc przed kameram i. Poznalarn takze
nowe przyjaci6tki i przyjaci6t, z kt6rymi utrzyrnuje kontakt.
- Byto tylko troche stresu - dopow iada Pawet. - Atmosfera byla naprawde
mila i przyjemna . Rowniez nawlazalern nowe znajornosci, Poza tym zobaczyllsrny telewizje od innej strony.
Teraz wiemy, jak to wszystko wyglqda od srodka ,
Juz sam udzial w nagraniu to bardzo duzy sukces i niesamowite przezycle , Serdecznie zyczymy im kolejnych
sukces6w. Nagranie konkursowe bedzie rnozna obejrze6 w programie telewizji Polsat prawdopodobnie na poczatku
lutego.
(cas)
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Nie taki wilk straszny, jak go maluja...
Rozmowa z Krzysztofem Hotowczycem
Na zlecenie Komendy GI6wnej Policji eB OS zapytal Polak6w 0 skuteczne sposoby poprawy bezp ieczenstwa
na polskich drogach . 84 proc . ank ietowanych jako najskuteczn iejszy ws kaza lo kontro le trzezwosci .
Niewiele mn iej (72 proc .) os6b wybralo budowe nowych dr6g. Tymczasem w praktyce inwestycje drogowe
wywolujq wiele spolecznych ko ntrowersji.
0 potrzebie budowy obwodnicy Olsztyna rozmawiamy
z Krzysztofem Holowczycem, wielokrotnym mistrzem Polsk i i Europy w raj dach sam ochodowych , tuz prze d
jeg o wyjazdem na legendarny rajd Dakar.
-Spol ecznosc lokalna Olsztyna i rniejscowosci podolsztynskich od kilku
mleslecy zyje projektem budowy nowej obwodnicy Olsztyna.
Jaki ma Pan do stosunek do tego projektu?

-Bardzo dobrze sie stalo, ze wreszcie rnozemy zye tak wazna sprawa, [aka
jest budowa obwodnicy Olsztyna. Miasto bardzo potrzebuje zmniejszenia
ruchu drogowego. Po ulicach jezdzi coraz wiece] samochod6w i mimo
remont6w i modernizacji sa one juz za ciasne, a korki staja sie prawdziwq
zrnora mieszkancow. W godzinach szczytu przez Olsztyn jedzie sie jak
przez wielkq aqlorneracje i wszystko wskazuje na to, ze sytuacja ta
bedzie sie w szybkim tempie pogarszala. Odciazenie ruchu drogowego
Olsztyna zwiekszy bezpieczeristwo rnieszkancow. Rosnaca liczba samochod6w,
przejezdzaj aca przez centrum miasta, powoduje coraz wieksza llczbe
niebezpiecznych sytuacji, a nasz region na tie calej Polski przoduje
w niechlubnyc h statystykach wypadkowosci . Nowoczesn a, zbudowana
zgodnie ze standardami europejskimi obwodnica, to jeden z zasadniczych
element6w bezpieczenstwa. Budowa obwodnicy nie jest juz sprawa dyskusji,
czy powinna bye czy nie, bo nie ma szans, aby Olszyn bez niej sprawnie
funkcjo nowal. Pozostaje tylko kwest ia, j ak szybko ana powstan ie .

t
Foro arch .

Zeby zafundowac nam ten niezbedny komfort, jakim j est obwod n ica, trzeb a zrobic wszystko , by po zyskac
j ak najszy bciej srodki finansowe na j ej budowe przy maksymaln ie duzyrn wsparciu z budzetu un ijnego .
-Jaki wpfyw bedzie rnial a obwodnica na zycie mieszkancow gmin podolsztyrisklch , chocby naszej gminy Dywity?
-Obwodnica Olsztyna to inwestycja, kt6ra powinna dobrze sluzyc takze mieszkancorn okolicznyc h miejscowosci,
w tym Dywit. Nie powinna bye tylko drogq wylotowq z Olsztyna, czy tranzytowq dla ruchu towarowego , ale powinna
tez pelnic waine funkcje dla rozwoju gminy. Mieszkaricorn sasiadujacy ch z Olsztyne m gmin ulatwi dojazd do miasta
sluzyc bedzie tez aktywizacji turystyki i przeds ieblorczosci. Obwodnica znaczn ie zmniejszy natezenie na okolicznych
wqskich i niebezpiecznych drogach, co z pewnosc ia poprawi ich bezpieczenstwo. Zyjerny w XXI wieku, a droga
przez centrum Dywit to igranie ze smlercia. Fatalny i, niestety, wielokrotni e tragiczny w skutkach podjazd to
wystarczajqcy pow6d, aby te inwestycje jak najszybcie j zrealizowac.
-Stosunek duze] czesci rnleszkancow gminy do zqloszonych projekt6w obwodnicy jest nieprzy chylny.
-Kaidy ma prawo do wyrazania swo ich poglqd6w, ale tak jak to zaznaczylisrny. sa to dopiero warianty przebiegu
obwodnicy. Odbyly sie konsultacje spoleczne, arch itekci otrzymali potezny material do analizy, a wierze,
it przep rowadz q go pod katern ja k najmniejsz ych strat spolecznych i dobrego koncoweq o rachunku ekonomic znego.
Jako spoleczenstwo, ciqg le w moim odczuciu doskon alqce ustr6j demokratyczny, musimy wypracowac formy
przekazu oparte na merytorycznych przeslankach , a nie na werbalnych. Silq sprawcza wszelkiego dobra , zar6wno
w rodzinie jak i w spoleczeristwle, jest wola kompromisu . Wierz~ mocno , ze przy budow ie obwodn icy Olsztyna
nie bedzie powt6rki z Augustowa; ze inwestor i mieszkan cy znajda wsp olna plaszczyzne porozumienia.
Sam miesz kam w pasie gran icznym Olsztyna i Dywit , a je den z wariant6w sytuuj e obwodnice 200 metr6w
od mojego domu .
-Czyli nie powlnnlsmy s le specjalnie obawlac tej inwestycji?
-Oczyw iscie, ze nie. Polska stoi przed historyczna szansa nadrobienia zaleqlosci w infrastrukturze drogowej .
Najbl izsze siedem lat to szansa na ponad 100 miliard6w zlotych na budowe nowoczesnych dr6g , bez kt6rych
nie ma mowy 0 rozwoju gos podarczym . Musimy te szanse wy korzystac dla siebi e i przyszlo scl naszych dzieci.
Korzystajqc z okazji zycz~ wszystkim rnieszka ricom gminy Dywity duzo rado sci z okazji Swiat Boiego Narodzen ia
i wszelkiej pornysln osc i w Nowy m Roku .

Rozmawial WZ
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I TROPEM WARMINSKIEJ PRZYGODY, CZ. 7
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Tajemnice dywickiego lasu
Po wczesniejszych uzgodnieniach telefonicznych, w niedziele
0 godzinie trzynastej ekspedycja pos zukiwaczy
sladow przeszloscl i przygody zbiera sie w Dywitach
przy ulicy Grzybowej .

19 listopada,

Wi elokrotnie wczesn iej przeszukiwalismy j uz te re n lasu
lezacy rniedzy ogrodzeniem dawnych magazyn6w wojskowych,
a zabudowan iami na ulicy Grzybowej. Tym razem poszukiwa niom
przewodza doskonale znajacy okolice, Dorota i Tadeusz Malinowscy
z dziecrni i to tylko oni dobrze wiedza, czego tak naprawde dzis
szuka my. Jak zwyk le wyznaczamy doktadnie granice
przeszukiwanego obszaru, tak aby niczego nie przeo czyc
i wsp61n ie zaczynamy penetrowac las.
Wszyscy uczestnicy sa petni zapalu i dobrego humoru. Atmosfera staje sie jeszcze bardziej
qoraca, gdy juz na samym poczatku poszukiwan znajdujemy tajernnicza, duza czaszk e zwlerzeca,
Nie dotykajac jej, zabezpieczamy i znakujemy miejsce znaleziska, po czym pracujem y da lej.
Po uptywie pewnego czasu dzieci jako pierwsze okazuia znuzenie, a pozostalyrn mija wczesniejszy,
qoracy entuzja zm. Tadeusz ze zwqtpieniem m6wi, ze to co widzial tu wiele lat tem u jako dziecko,
pewnie juz zostalo usuniete lub jest niewidoczne, qdyz znajduje sie pod warstwa lisci, igiet, gat~zi
i mch6w. Szybko decydujemy sie na wezwanie znajomego tropiciela z profesjonalnym wykrywaczem
meta lu. Niestety, nie odbiera on telefonu, wiec szukamy dalej sami. Zaciekawiajq nas nieregularne
wykopy, przez kt6re wie lokrotnie przechodzimy. Jestesmy juz zrneczeni, wiec postanawiamy
zakoriczyc na dzis poszukiwania i wrocic tu w innym term inie z elektronicznym sprzetern , wieksza
qrupa i na dluze].
Gdy juz prawie wychodzilisrny z lasu, wybuchajq gtosne okrzyki radosci . Wszyscy biegajq
przez krzaki z jednego miejsca na drugie. Zapanowal pozorny chaos. Okazuje sie, ze dokonalisrny
sensacyjnego odkrycia, przerastajqcego nasze oczekiwania. Znalezlismy urzadzenia do .cumowania"
legendarnych dywickich sterowc6w. Nasze odkryeie to trzy idealnie zachowane bloki zelbetowe
zakonczone stalowymi obreczarnl 0 srednicy ponad 26 cm i qrubosci ponad 3 cm. Mi~dzy blokami
sa kilkumetrowe odstepy, W swej g6rnej czesci do gt~bokosci pol metra ich szerokosc wynosi 62 em.
Glebie] znacznie sie rozszerzaja, tworzac mocny, nieregularny, gt~boki fundament. Prawie sto lat temu
do tych stalowyeh obreczy grubymi linami mocowano wielotonowe statki powietrzne , popularnie nazywane
.zeppelinaml". Przez jednoczesne naciqganie i wypuszczanie wielu lin Iaczacych zeppelina z ziernia,
powodowano jego bezpieezne kontrolowane Iqdowanie, jak tez wzbijanie sie w powietrze.
Interesujqce jest, ze te urzadzenia znajduja si ~ wiele setek
metr6w od miejsca, gdzie nieqdys znajdowala si~ wielka
dywicka hala sterowe6w. Nasze znalezisko swi adczy wiec 0 tym ,
ze teren ladowiska byl znacznie wiekszy, nlz pozniejszy teren
ogrodzonych magazyn6w wojskowych . Z pew noscia te trzy
bloki znalezione obok siebie tworzyly tylko jeden z wie lu punkt6w
sluzacych obsludze stero w e6w ladujacych w Dywi tach.
Las ten pod sciolka kryje jeszcze wiele innych, czeka jacych
na odkrycie tajemnic zwiqzanych ze sterowcami. Pow odzenia!!!
Henryk Mondroch

Debel z

tata

Fraczki, Lokalne inicjatywy.
Projekt .Debel z tata" opracowany przez Stowarzyszenie "Nasza wies" z Fraczek to dziatanie majace na celu
zintegrowanie dzieci, rntodzlezy i ludzi dorostych w sportowych dziataniach zespotowych. Realizowany byt
ze srodkow Gminy Dywity. Zaktadat powstanie na terenie Gminy druzyn tenisa stotowego, w sktad kt6rych
wchodziliby zar6wno mtodzi jak i dorcsll mieszkancy wsi.
W ramach realizacji projektu przeprowadztllsrny w naszej wsi nab6r chetnych do gry w tenisa stolowego .
Rozestallsmy informacje do wszystkich solectw Gminy w formie plakat6w, 0 przewidzianym na 04.11.2006
terminie rozgrywanego Turnieju Tenisa Stolowego. W trakcie realizacji projektu odbylo sie szereg spotkari
treningowych pod okiem doswiadczoneqo trenera, w czasie kt6rych rodzice wraz z dziecm i nabywali umiejetnoscl
gry w tenisa stolowego. Nas tepn ie zos tal zorganizowany wewnetrzny turniej, kt6ry wyloni! druzyne repreze ntujaca
naszq wies - Fraczkl - podczas zawod6w. Finalnym dzialaniern w naszym projekcie bylo zorganizowanie Og61nogminnego Turnieju Tenisa Stolowego
w Szkole Podstawowej w Dywitach . Zmierzyty sle tam' ze "soba druzyny reprezentujqce sotectwa naszej gminy.
Najlepsza, sposrod dziewieciu uczestniczacych solectw, okazala sie druzyna tenisowa z Setala, Zwyciescy otrzymali
puchary, nagrody i dyplomy.
Wyniki turnieju .Debel z tata"
Mezczyzn] :
1. Mariusz Fiuk (Seta l) - I miejsce
2. Rafal Dryka (Setal) - II miejsce
3. Piotr Masiel (Seta l) - III miejsce

Debe l
1. Korzen iewski J a roslaw - Wqsik Marek (Fraczki)
2. Mariusz Fiuk- Piotr Mas iel (Setal)
3. Wyzlic Piotr - Mazalo Dam ian (t ugwatd)
4. Pawlowski Adrian - Ziniewicz Mateusz (Stupy)
5. Marcin Tunkiewicz - Mariusz Deptula (Fraczki )

Kobiety:
1. Malgorzata Fiuk (Setal ) - I miejsce
2. Bozena Kordyla (Dabrowka Wie lka) - II miejsce
3. Bozena Ferenc (Olsztyn) - III miejsce
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I Widok

z mojego okna
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Wernisaz Janusza Kozlowskiego
Galeria w Gminnym Osrodku Kultury w Dywitach daje
nam mozliwosc zobaczenia widoku z naszego okna, miejsc
codziennie mijanych, ale oczami Janusza Koztowskiego .
Fotografik z Biategostoku
podczas wizyty na ziemi
w
l
kl
t l
zauroczony architektura
tych teren6w. Nie potrafil
pozostac bierny wobec j ej
szczeg61nego klimatu .
Wernisaz jego prac odbyl sie
_ f? ' _._.. -"'''''''.--.•-:1 w GOK-u 28 pazdziernika.
,,.....s:....... Zaprezentowane
na nim
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do konca stycznia 2007 roku. Artysta wspanlalornyslnie
podarowal rowniez kilka prac na aukcje, z kt6rej srodki
zasllily Fundusz Stypend ialny zainicjowany przez
Stowarzyszenie .Nasza Wies" z Fraczek.
(red)

I Czwarte "Mikolajkowe Klimaty" I
Kiermasz .Mikclajkowe Klimaty" odbyl s ie
3 grudnia 2006 roku w Sali Widowiskowej Gminnego
Osrodka Kult ury w Dyw itach . Wzi~lo w nim udzial
jedenastu wystawc6w: ceramicy, hafciarki, koronczarki,
malarki. Swiqteczne ozdoby, poczt6wki przygotowaty
m. in. dzieci ze Szkoly Podstawowej i Gimnazjum
w Dywitach , harcerze, dzieci z pracowni plastycznej
.Pryzrnat" w GOK-u, Dam Pomocy Spoleczne
w Grazymach i Stowarzyszenie .Nasze Gady".
Wszystko odbylo sie w cieplej swiqteczno-mikolajkowej
atmosferze. Wiele os6b, kt6re wybraly sie na kiermasz,
wyszlo z niebana lnym prezente m dla swoich
bliskich - koronkowa bornbka bqdz aniotkiem, kt6re byly
wprost rozchwytywane . Dzieciom najwleksza radosc
sprawil slodki stragan z piernikami i wyrobami z wosku.
Moglismy takze podziwiac wyroby z trzech pracowni
ceramicz nych - pana Wieslawa Zaw istowskiego ,
panstwa Kmiec i pracowni Domu Pomocy Spolecznej
w Grazymach.
Kiermasz . Mikolaikowe Klimaty" udowod nil, ze
. qlnace zawody" u nas na szczescle j eszcze
nie wygin~ly. Cieszmy si~ z tego, bo nic nie zastapi piekna
recznle wykonanych przedmiot6w. Szkoda tylko, ze przez
jeden dzien rnoqlismy oqladac i kupowac cudownosci,
kt6re stworzyli nasi artysci i rekodzielnicy, Wszystkich
zapraszam wlec qoraco na plate spotkanie z rekodzielem
w Dywitach juz za rok.

