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Zdrowych i spokojnych
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Bukwałd. Program Socrates Comenius
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Zaangażowani w realizacje projektu
przyjeżdżają do wybranej szkoły. Jest
to potrzebne, aby ustalić szczegółowy
harmonogram działań na najbliższy
rok. Dzielimy się doświadczeniami z
p o p r z e d n i c h
l a t .
Prezentujemy prace naszych uczniów
oraz wymieniamy się pomysłami.
Podobny charakter miało
również październikowe spotkanie
robocze. Ustalono treści
przeprowadzanych w szkole ankiet
dotyczących ochrony środowiska. Jest
to istotne, gdyż treść ankiety w każdej
szkolemusi być identyczna, aby wyniki
można było porównać. Wskazano
konkretne daty realizacji zadań i osoby
odpowiedzialne za ich komputerowe

(Cas)

Rys. Grzegorz Grzegorczyk

Gmina Dywity w liczbach
Liczba kapliczek przydrożnych
znajdujących się w miejscowościach
naszej gminy:
Brąswałd - 8
Bukwałd - 3
Dąbrówka Wielka - 6
Dywity - 6
Frączki - 9
Gady - 4
Gradki - 4
Kieźliny - 10
Ługwałd - 2
Myki - 2
Nowe Włóki - 6
Pistki - 1
Plutki - 2
Redykajny - 2
Rozgity - 4
Różnowo - 4
Sętal - 6
Słupy - 2
Spręcowo - 2
Tuławki - 1
Wadąg - 2
Zalbki - 1
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Rok 2007 w Stowarzyszeniu „Nasze Gady”

Foto: autor – Stowarzyszenie „Nasze Gady”
Foto: olimpiada_zdrowie1, autor zdjęcia: Maria Rusinkiewicz
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Sukcesy młodych sportowców
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KONTROWERSYJNE ODKRYCIE KOŁO MARKOWA
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Wyróżnienie za śpiew
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Lokalna Grupa Działania z wizytą w Niemczech
Liderzy Stowarzyszenia ,,Warmiński Zakątek’’ w dniach 5–9 listopada przebywali na wyjeździe
szkoleniowym w Niemczech. W skład 22-osobowej delegacji weszli przedstawiciele samorządów,
rolnicy i osoby aktywne społecznie z gmin: Dobre Miasto, Lubomino, Jeziorany i Dywity. Wyjazd
miał na celu kontynuację współpracy pomiędzy naszą Lokalną Grupą Działania, a niemiecką LGD
funkcjonującą od lat w powiecie Osnabruck. Chodziło o podpatrzenie ich udanych rozwiązań
inwestycyjnych dofinansowanych przez Unię Europejską.
Pierwszym miejscem była
baza noclegowa „Alfsee”. Jest to
wielki, zajmujący 45 hektarów,
ośrodek wypoczynkowy. W sezonie
letnim zatrudnionych jest tu 50 osób.
Obiekt posiada trzy tysiące miejsc
noclegowych. Wczasowicze nocują
w pawilonach hotelowych, domkach,
schronisku i na polach
campingowych. Ośrodek znajduje
się w pobliżu miasta Osnabruck i jest
znany w całych Niemczech.
Wybór miejsca nie był
przypadkowy, ponieważ od wielu lat
p r o w a d z o n a
j e s t
wielopłaszczyznowa współpraca
władz samorządowych powiatu
Olsztyn i powiatu Osnabruck. Region
ten pod wieloma względami
przypomina Warmię i Mazury,
dlatego wymiana doświadczeń jest
wyjątkowo cenna. Niemcy przed laty
borykali się tam z podobnymi
problemami, jakie występują u nas
obecnie. Głównie chodzi o
restrukturyzację rolnictwa oraz
zachęcenie części rolników do
działalności pozarolniczej w
agroturystyce, usługach, ekologii
oraz przetwórstwie rolnym i drobnym
handlu.
Na początek obejrzeliśmy
gospodarstwo, w którym poza
rolnictwem, latem funkcjonuje
agroturystyka. Była tam nawet
wytwórnia serów i to w stodole!!! W
Polsce nie do pomyślenia!
Gospodarstwo to było częścią
turystycznego programu
niemieckiego Leadera + „Hasetal”.
Dzięki temu przedsięwzięciu wielu
rolników zróżnicowało swoją
działalność. Powstał atrakcyjny
region turystyczny wokół kanałów i
rzeki Hase: noclegi, gastronomia,
rowery, kajaki, konie, tradycja i
ekologia. Nawet można się
przejechać drezyną!
W Bersenbruck zwiedziliśmy
gospodarstwo produkujące energię
elektryczną. W siłowni pracują
urządzenia, w których pozyskuje się
biogaz. Powstaje on w wyniku

fermentacji mieszanki zbóż, Głównie
kukurydzy, zielonek, słomy i
gnojowicy. Biogaz, którego głównym
składnikiem jest metan, podawany
Foto red.
jest pod ciśnieniem rurami do
wielkiego silnika spalinowego. Ten,
spalając metan, napędza przez 24
godziny na dobę generator o mocy
0,75 megawata. Energia elektryczna
jest sprzedawana do sieci zbiorczej.
Niesamowite wrażenie
zrobiła na nas wszystkich wizyta w
„Hotelu na sianie” w miejscowości
Burenstroaten. Właścicielką jest pani
Dorothea Hildebrand. Jej przygoda z
turystyką zaczęła się przed laty, od
wyrzucenia z garażu samochodów.
Na ich miejsce ułożyła siano. Tak
powstały pierwsze miejsca
noclegowe na sianie przeznaczone
dla turystów. Obecnie jeden taki
nocleg kosztuje 14 Euro. Równolegle
z turystyką w gospodarstwie
prowadzona jest hodowla bydła,
którą zajmuje się wyłącznie pan
Hildebrand, a pani Dorothea sama
prowadzi hotel i bar. W całym, bardzo
starym, gospodarstwie widać efekty
ciężkiej pracy i włożonego serca.
Godna podziwu i naśladowania jest
perfekcyjna harmonia plastyczna,
gust oraz wyjątkowa prostota, a
zarazem funkcjonalność obiektu.
Mieliśmy okazję wejść, trochę
nieufnie, do tajemniczej szafy, która
okazała się oryginalnym
przedsionkiem sali
konsumpcyjnej. Jest to miejsce, z
którego bije niesamowita energia.
Nic dziwnego, gdyż jak się później
okazało, pani Hildebrand posiada
wyjątkową charyzmę i humor.
Korzenie jej rodziny sięgają na
Mazury, do małej wioski Kudypy koło
Morąga, a to wszystko tłumaczy!!!.
Przed drugą wojną światową urodził
się i wychował tu jej ojciec.
Ciekawostką jest nowa,
szybko rozwijająca się w Niemczech
forma turystyki konnej. Polega ona
na tym, że turysta–kowboj jedzie
konno wierzchem lub bryczką długim
traperskim szlakiem. Po drodze

z m i e n i a w i e l o k r o t n i e k oFoto
n ired.
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Nocuje w różnych hotelach i stołuje
się w różnych salonach. Prawdziwy
Dziki Zachód!!!
Wizyta w Niemczech okazała się
bardzo owocna. Podpatrzyliśmy
wiele nowych, gotowych do
z a i m p o r t o w a n i a n a Wa r m i ę ,
rozwiązań. Co wieczór w podgrupach
przedyskutowywano najważniejsze
spostrzeżenia i uwagi. Głównym
osiągnięciem delegacji w Alfsee było
podpisanie z niemieckimi partnerami
kolejnego roboczego porozumienia.
Działacze niemieckiego LGD
przyjadą do nas na początku 2008
roku, aby prowadzić dalsze
konsultacje w sprawie przygotowania
skutecznej strategii i projektów, aby
pozyskać środki unijne na rozwój
Warmii oraz powiatu Osnabruck.
Wbrew pozorom zadanie to nie jest
proste. Podczas wspólnej pracy
mieliśmy okazję przekonać się, że
stereotypy od lat dzielące Polaków i
Niemców są sporym utrudnieniem w
realizacji zamierzeń, które możemy
osiągnąć tylko wspólnie. Praca nad
wyeliminowaniem uprzedzeń i
wzajemnej niechęci jest więc
kolejnym wyzwaniem dla
„Warmińskiego Zakątka”. Już nad
tym pracujemy! O pozytywnych
wynikach powiadomimy niebawem.

Henryk Mondroch

Śladami natury i Napoleona
Uczniowie Zespołu Szkół
Gimnazjum Dywity w dniach 16-17
listopada brali udział w rajdzie
pieszym pod hasłem „Matka natura
wzywa swoje dzieci”. Odbył się on na
trasie Iława-Szymbark. Część drogi
przebiegała szlakiem napoleońskim.
W trakcie rajdu odbył się konkurs
wiedzy o rejonie powiatu iławskiego.
Uczestnicy walczyli o puchar
„Dyrektora Pałacu Młodzieży w
Olsztynie”. Uczniowie z Dywit zajęli w
konkursie I miejsce. Serdecznie
gratulujemy.
(red.)

