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Drodzy Czytelnicy!
Smacznie, ¿e a¿ Palce lizaæ!
s. 5

Festyn archeologinczy w Gadach
s. 7

O tym, ¿e lato to najwspanialsza pora roku, chyba nie muszê
Pañstwa przekonywaæ. Jednak, jak g³osi przys³owie „nic nie trwa
wiecznie” i wraz z kresem letnich dni nasza redakcja stawi³a siê
w komplecie, gotowa do pracy, której efektem jest kolejny podwójny
numer „Gazety Dywickiej”.
Pomimo wakacyjnej przerwy nieustannie zbieraliœmy materia³y
na licznych imprezach kulturalnych. O tym, ¿e nie brakowa³o ich tego
roku w naszej gminie, œwiadczyæ mo¿e chocia¿by iloœci znajduj¹cych
siê w tym numerze relacji, do lektury których serdecznie
zapraszamy. Ponadto w tym numerze: historyczna podró¿
sterowcem, w któr¹ jak zawsze zabierze nas Henryk Mondroch,
wakacyjne przygody w warmiñskim wykonaniu Huberta i Hildy i wiele
innych interesuj¹cych artyku³ów.
Mi³ego czytania!
£ukasz Ruch

Redakcja Adres: ul. Olsztyñska 28, 11- 001 Dywity, tel. (089) 5120123, e-mail: gazetadywicka@wp.pl,
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Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w nades³anych materia³ach.
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Naucz siê pomagaæ w nag³ych wypadkach
Od maja bie¿¹cego roku Gmina Dywity,
w ramach Programu Operacyjnego
Kapita³ Ludzki, realizuje projekt pn.
„Szybka pomoc to skuteczna pomoc –
szkolenia mieszkañców terenów
wiejskich Gminy Dywity z zakresu
udzielania pierwszej pomocy”.
Kurs udzielania pierwszej pomocy
prowadzony jest przez instruktorów
Polskiego Czerwonego Krzy¿a we

wszystkich so³ectwach Gminy Dywity.
Dotychczas odby³o siê 15 szkoleñ, w
których uczestniczyli mieszkañcy
Br¹swa³du, Bukwa³du, Barkwedy,
Fr¹czek, Gradek, Nowych W³ók,
Tu³awek, Sêtala, Redykajn, Dywit,
Ró¿nowa, Rozgit, Gadach, KieŸlin i S³up.
Ka¿dy z uczestników otrzymuje certyfikat
ukoñczenia elementarnego kursu z
zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Najbli¿sze szkolenia odbêd¹ siê w
Sprêcowie, £ugwa³dzie, D¹brówce
Wielkiej i w Zalbkach. Informacje o
terminach i godzinach spotkañ zostan¹
rozwieszone na tablicach og³oszeñ w
poszczególnych miejscowoœciach.
Serdecznie zachêcamy dzieci,
m³odzie¿ oraz doros³ych do udzia³u w
szkoleniach.
UG

Wspólnie przeciwko bezrobociu i wykluczeniu spo³ecznemu
Pod takim tytu³em realizowany jest przez Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Dywitach projekt wspó³finansowany z
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Kapita³u Ludzkiego. Uczestnicy mog¹ liczyæ nie tylko na pomoc
materialn¹, ale poprzez udzia³ w warsztatach aktywizuj¹cych maj¹ szansê wyjœcia z matni bezrobocia.
To program wieloletni, którego realizacja
potrwa do 2013 roku. Mog¹ w nim wzi¹æ
udzia³ osoby bezrobotne w wieku
aktywnoœci zawodowej, które korzystaj¹ z
pomocy Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej. Celem projektu jest pomoc w
podniesieniu poczucia w³asnej wartoœci i
nauczenie technik autoprezentacji tak, aby
bezrobotny ponownie móg³ wejœæ na rynek
pracy.
– Projekt zaczêliœmy realizowaæ od 1
czerwca 2009 roku wy³aniaj¹c 18-tu
beneficjentów, którzy po podpisaniu
kontraktów socjalnych rozpoczêli zajêcia
warsztatowe prowadzone przez
profesjonalnych trenerów zgodnie z
przyjêtym harmonogramem. – mówi Teresa
Cejmer, kierownik Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Dywitach
odpowiadaj¹ca za realizacjê projektu. –
Kontrakty socjalne okreœlaj¹ nie tylko prawa
i obowi¹zki uczestnika projektu, ale te¿
pracownika socjalnego i maj¹ na celu
przezwyciê¿enie trudnej sytuacji ¿yciowej
osoby (rodziny). Wœród uczestników
najwiêcej jest osób, które nie radz¹ sobie z
poszukiwaniem pracy, miêdzy innymi z
powodu niskiej samooceny.
W zajêciach bior¹ udzia³ równie¿ osoby
maj¹ce problemy wychowawcze oraz matki
samotnie wychowuj¹ce dzieci.
Jednoczeœnie z czterema rodzinami

Foto. BK

podjêta zosta³a praca przez dwóch
asystentów rodziny - pani¹ Mariê
Pierczyñsk¹ oraz pani¹ Adriannê
Parszutowicz. Ma ona na celu udzielenie
wsparcia rodzinom i ich aktywizacjê.
– Asystenci rodziny przede wszystkim s¹
nastawieni na pomoc dzieciom, ¿eby mog³y
one normalnie funkcjonowaæ. Bêd¹ starali
siê odbudowaæ rodzinne wiêzi i relacje
pomiêdzy jej cz³onkami. Chcemy, aby te
rodziny odnalaz³y siê w otaczaj¹cej nas
rzeczywistoœci i w przysz³oœci nie musia³y

korzystaæ z pomocy spo³ecznej. Nastêpni
beneficjenci bêd¹ mogli podpisaæ taki
kontrakt w przysz³ym roku.– informuj¹
starszy pracownik socjalny Anna
KuŸmiñska oraz pracownik socjalny Irena
Cabel. – Bud¿et projektu do koñca tego
roku wynosi 110 620,44 z³. Nad jego
w³aœciwym wydatkowaniem czuwa
specjalista do spraw finansowej obs³ugi
projektu pani Aneta Gintowt.
Koordynator projektu
Bo¿ena Korejwo

Wypoczynek
nad morzem
Wzorem lat ubieg³ych Gmina Dywity
zorganizowa³a wypoczynek letni nad morzem
dzieciom i m³odzie¿y z terenu gminy.
Uczestnicy wypoczywali w Rzucewie nad
zatoka Puck¹. Z 10-dniowego pobytu
skorzysta³y 84 osoby. Udzia³ w koloniach by³
finansowany z bud¿etu Gminy.
W programie zawarte by³y takie atrakcje
jak zwiedzanie trójmiasta (Oceanarium, okrêt
wojenny „B³yskawica”, muzeum wojska
polskiego, stare miasto w Gdañsku, Koœció³
Mariacki, ZOO w Oliwie i Sopot). Ponadto
dzieci by³y na Pó³wyspie Helskim, w Helu,
Rozewiu i Pucku. Najwiêksz¹ atrakcj¹ dla
najm³odszych okaza³ siê rejs statkiem po

Foto. UC

otwartym morzu. W czasie wolnym o zajêæ
zorganizowanych uczestnicy mieli do

dyspozycji salê gimnastyczn¹, œwietlicê, TV
i salê komputerow¹.
UG
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S³ónko, woda, … i lojzy
No jó, sprowdy woma poziam, co ludziska,
a i moje wszystke siójsiody do pospo³u, bez
to s³ónko co³kam latoœ ³ogupsieli. Razu ni
mom tero z kam poklepaæ, bo jek wszystke
wko³o mnie nie le¿ó na s³ónku, dupó do góry,
to ³oroz i lecó do jyziora sia kómpaæ, jekby to
wody w cha³upsie ni mnieli.
Kedajœ na Warniji to bu³o co³kam jenaczy.
Ludziska mnieli w lato zawdy gwo³t roboty w
polu i ¿odan cz³oziek ani myœlo³ ³o le¿aniu
abo jyziorze, tlo sia tropsiu³, coby mniyæ
potam w zima co do tygla wetchnóñæ. A i
musza jeszcze sprowdy tu poziedziyæ, co i
tero kele noszygo jyziora nie je tek fejn jek
pora lot tamu nazod, bo tygo talalajstwa,
ludziska ty¿ gwo³t zawdy ³ostozió, a potam
bez to tlo bzieda je.
No jó, i bez te co³e talalajstwo i tróncanie
na jyzioro latoœ sia noma Hildka zachorzo³a.
A bodojci, ta mojo siójsiodka to sia jenygo
zieczora z tó noszó warszazioczkó wybrali
na to co³e kómpanie w jyziorze. Jeno
szczajœcie, co tedy Huberta ze sobó nie
wzió³y, bo tamu borokoziu i tak zawdy sia
cóœ stonie, a tak ch³op przyloz do mnie i
sobzie jeszcze choc siu³ka pogodalim po
naszamu.
Jek tak z siójsiodam godalim, to ³ón mnie
poziedo³, co sia w jyziorze kómpaæ nie
lejduje. Sprowdy am zgupsio³ na to, co ³ón
poziedo³ i am sia ³oroz spyto³, dloczmu to
tamój z kobziytami idzie. Abo zidzisz poziedo³ mnie tedy - Jo lubzia sobzie tlo no
te fejne dziywczoki, co tamój na s³ónku sia
wylygujó, poœlypsiaæ. Jek am to ³us³ucho³, to
sprowdy mi do œniychu bu³o, ale siójsiod
tedy kozo³ mi byæ cicho i Hildzie nic nie
móziæ, bo jek by sia doziedzia³a, to by
pozieda³a, co ³ón je œwiniorz. No jó, ale
djochli tam ze œwiniorzam Hubertam i
dziywczokami, co bu³o dali z tó Hildkó.
Jek am ju¿ woma klepo³, poloz³y sia
kómpaæ i wszystko bu³o fejn, puk baby do
chaty nie przyœli nazod, bo tedy sia tak drzyæ
zaczyli jek by jekych lojzów dostali. Hilda to
sobzie kud³ów prazie nie wyder³a, tak rypa³a

Rys. Grzegorz Grzegorczyk

sia po ³bzie. Ni moglim sobzie z siójsiodam
daæ reda z tami kobziytami, ale rod nie rod,
wetchlim jych w Hubertowe o³to i zazieŸlim
do dochtórów.
No jó a ³u dochtora jek zawdy, noprzód
szpryca w dupa, coby bu³ ornung. Jeno
szczajœcie, co to ¿odne lojzy nie bu³y, tlo
jekeœ pracharstwo z wody i dochtór do³ pora
maœciów i na trugi dziañ kobziyty bu³y ju¿
zdrowe.
Teroz Hildka z siójsiodkó ju¿ na jyzioro nie
jidzie, bo sia tych lojzów dali boji, ale co
zrobzisz cz³ozieku, co ludziska some
sobzie krzywda robzió. Jene talalajstwo
³ostozió, a druge jidó sia w niam kómpaæ.
Co³e szczajœcie, co tych dziywczoków kele

wody gwo³t, to zawdy mo¿no sia i nie
kómpaæ, tlo jek Hubercik sobzie
poœlypsiaæ, czy aby chtórno to lojzów od
wody nie dosta³a.
To do zidzanio i coby jeszcze roz.
£ukasz Ruch
Jek byœta nie ziedzieli:
do pospo³u – razem
gwo³t – du¿o
do tygla – do garnka
talalajstwa – œmieci
borokoziu – biedakowi
poœlypsiaæ – popatrzeæ
lojzy – wszy, pch³y
szpryca – zastrzyk

Otwarcie drogi do Ró¿nowa
W Dywitach w dniu 8 paŸdziernika o godz.10.00
odby³o siê uroczyste oddanie do u¿ytku
przebudowanego odcinka drogi powiatowej DywityRo¿nowo. Inwestycja zosta³a zrealizowana w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
2008-2011. Otwarcia dokona³ Wicewojewoda
Warmiñsko-Mazurski Jan Maœcianica, w obecnoœci
Starosty Olsztyñskiego Miros³awa Pampucha, Wójta
Gminy Dywity Jacka Szyd³o oraz zaproszonych goœci.
W ramach przebudowy drogi wyremontowano
odcinek o d³ugoœci 3,7 km oraz poszerzono go z 4 do 6
m. Ponadto wykonane zosta³y chodniki w Dywitach i
Ró¿nowie o ³¹cznej d³ugoœci 1,2 km, a tak¿e w tej
ostatniej miejscowoœci wybudowano 2 zatoki
autobusowe. £¹czna wartoœci inwestycji to 4 mln 475
tysiêcy z³otych. Pieni¹dze na przebudowê drogi
pochodzi³y z bud¿etu pañstwa (Ministerstwo Spraw
Wewnêtrznych i Administracji), Powiatu Olsztyñskiego
oraz z Gminy Dywity.
UG
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Do¿ynki we Fr¹czkach
„Jest czas siania i czas ¿niw. Jest czas pracy i czas zabawy”. Dla mieszkañców wsi Fr¹czki, Gradki, Jesionowo, Podleœna i
Studzianki w³aœnie skoñczy³ siê okres wytê¿onej pracy na roli, a rozpoczê³y dni korzystania z jej efektów.
W sobotê 12 wrzeœnia we Fr¹czkach
odby³y siê parafialne uroczystoœci
do¿ynkowe dla mieszkañców okolicznych
wsi. Od kilku ju¿ dni panie w tajemnicy
sporz¹dza³y wieñce, które mia³y wyra¿aæ
dostatek po zbiorach, a jednoczeœnie olœniæ
konkurentów. Projekty wieñców do
ostatniej chwili by³y œciœle strze¿on¹
tajemnic¹. Wreszcie w niedzielê, tu¿ przed
rozpoczêciem Mszy œw. w Koœciele pw. œw.
Magdaleny we Fr¹czkach, na schodach do
œwi¹tyni pojawi³y siê grupy ludzi z „plonem”.
By³o na co popatrzeæ. A¿ ¿al, ¿e sztuka
budowania wieñców do¿ynkowych znana
jest w³aœciwie tylko „bardziej
doœwiadczonym” mieszkankom wsi. Zanim
jednak korowód wieñców znikn¹³ we
wnêtrzu œwi¹tyni, na czele pochodu stanêli
starostowie. Gospodarz i gospodyni

imprezy to zwykle najlepsi tegoroczni
rolnicy. W tym roku byli nimi pani Lucyna
Tunkiewicz z Fr¹czek i pan Tadeusz Kiliœ z
Jesionowa. Uroczystoœci uœwietni³ swoj¹
obecnoœci¹ Wójt Gminy Dywity pan Jacek
Szyd³o.
Po uroczystej Mszy œw., na której ksi¹dz
proboszcz Waldemar Cybulski podziêkowa³
za rok ciê¿kiej pracy, wszyscy udali siê do
Centrum Kultury i Aktywnoœci na czêœæ
mniej oficjaln¹, ale równie wa¿n¹ w myœl
zasady: „coœ dla ducha i coœ dla cia³a”. Tam,
przy suto zastawionych sto³ach, rozpoczê³a
siê biesiada. Jedzenie i picie przeplata³o siê
z konkursami i zabawami, a wœród nich
najbardziej oczekiwanym by³ konkurs na
wieñce.
Komisja mia³a trudny orzech do
zgryzienia, ale znaleziono wyjœcie przez

Urzêdnik z dusz¹ artysty
Daniel Zadworny, Sekretarz Urzêdu
Gminy w Dywitach, wygra³ konkurs
fotograficzny „Uroda Krainy Kana³u
Elbl¹skiego”, zorganizowany przez
Samorz¹d Województwa WarmiñskoMazurskiego. Konkurs zwi¹zany by³ z
realizacj¹ projektu „Zintegrowany system
promocji turystycznej obszaru Kana³u
Elbl¹skiego”.
Inspiracj¹ do wziêcia udzia³u w
konkursie by³a wycieczka, na któr¹
pracownicy UG w Dywitach wyruszyli w
piêkny, majowy weekend.
- Kana³ Elbl¹ski w moim odczuciu to
ewenement na skalê œwiatow¹. – mówi
pan Daniel Zadworny - G³os wewnêtrzny
podpowiedzia³, ¿e nie mogê zapomnieæ
aparatu.
Wyprawa zaowocowa³a cyklem
fotografii. Szczêœliwie dla autora
og³oszono w³aœnie konkurs dotycz¹cy
walorów estetyczno-przyrodniczych
Kana³u.
Jury, w którego sk³adzie zasiedli
przedstawiciele powiatów elbl¹skiego,
i³awskiego i ostródzkiego oraz
przedstawiciele œrodowiska fotografów, nagrodê za fotografiê ,,Drogo prowadŸ”. Ze
decyzjê o wygranej podjê³o 24 sierpnia swojej strony gratulujemy i ¿yczymy dalszych
2009 roku. Pan Daniel Zadworny otrzyma³ sukcesów.
(red.)

„salomonowe”. Równie trudno by³o
zawodnikom w konkursach pi³owania pnia
i ubijania bia³ka. Zawodnicy mogli liczyæ na
doping swoich wspó³mieszkañców oraz na
cenne nagrody. W trakcie imprezy mo¿na
by³o równie¿ wzi¹æ udzia³ w loterii, z której
dochód przeznaczono na renowacjê
kielichów mszalnych. Uwieñczeniem
wieczoru by³a zabawa „pod dachem
nieba”, prowadzona przez zespó³
muzyczny. Trwa³a ona do godziny czwartej
nad ranem. W czasie zabawy by³ czas na
tañce i na karaoke. A¿ dziw, ¿e wœród
mieszkañców ujawni³o siê tyle talentów
muzycznych, choæ mo¿e nie wszystkich
odwa¿nych da³o siê s³uchaæ z powag¹ na
twarzy. W koñcu to jednak czas zabawy.
Czas po ciê¿kiej pracy.
Marek z Fr¹czek

Konkurs recytatorski
w Br¹swa³dzie
Wójt Gminy Dywity i
Stowarzyszenie Spo³ecznoKulturalne „Pojezierze” w Olsztynie
uprzejmie informuj¹, i¿ 16
paŸdziernika 2009 roku odbêdzie
siê Konkurs Poezji im. Marii
Zientary-Malewskiej w Br¹swa³dzie
dla dzieci i m³odzie¿y szkolnej z
Olsztyna, Gminy Dywity i Gminy
Jonkowo.
Uprzejmie informujemy, ¿e
ka¿da szko³a przygotowuje dwóch
uczniów do recytacji poezji Marii
Zientary-Malewskiej lub innego
poety warmiñskiego.
Rodziców dzieci i mieszkañców
Gminy serdecznie zapraszamy do
wys³uchana m³odych recytatorów.
(red.)

Uroczyste ods³oniêcie tablicy
Stra¿ po¿arna zosta³a za³o¿ona w KieŸlinach 17 paŸdziernika
1947 roku. Za³o¿ycielami byli Witold To³oczko oraz Eugeniusz
Borowski. Pragn¹c uczciæ tê rocznicê, w dniu 18 wrzeœnia 2009
roku zosta³a uroczyœcie ods³oniêta tablica pami¹tkowa.
Pomys³odawc¹ przedsiêwziêcia by³ obecny prezes kieŸliñskiej
stra¿y - pan Tadeusz Bielicki. Wszystkie prace zwi¹zane z
uroczystoœci¹ ods³oniêcia tablicy wykonali sami stra¿acy z OSP
KieŸliny.
T. B.

Foto. GOK
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Tradycyjne kulinaria w Dywitach.

Smacznie, ¿e a¿ palce lizaæ!
W sobotê, 19 wrzeœnia 2009, Stadion
Komunalny w Dywitach wziêli w posiadanie
lokalni mistrzowie tradycyjnej kuchni. Do III
Edycji Konkursu „Kulinarne Dziedzictwo
Gminy Dywity” zg³osi³y siê reprezentacje 6
so³ectw: KieŸlin, Tu³awek, Sprêcowa,
Ró¿nowa, Bukwa³du i Dywit. Indywidualni
wytwórcy wystawili do konkursu a¿ 99 dañ:
przetworów, wypieków, potraw i napojów.
By³a to swoista kulturowa mozaika
obrazuj¹ca wszystkie mniejszoœci, które tu,
na ma³ym wycinku Warmii wpisanej w
granice gminy Dywity, znalaz³y swoj¹
przystañ. By³y potrawy kuchni staropolskiej,
³emkowskiej, kurpiowskiej, warmiñskiej,
wileñskiej i wiele, wiele innych przysmaków.
Grand Prix w kategorii potraw zdoby³a
pani Emilia Mielnik z Tu³awek za bitki
baranie. Nagrodê g³ówn¹ w kategorii
wypieków otrzyma³a pani Renata
Chalimoniuk z Dywit za warmiñski kuch
domowy. Trofeum w kategorii przetwory
trafi³o w rêce pani Wies³awy Rulka z
Bukwa³du za sielawê w occie, a w kategorii
napojów bezkonkurencyjna by³a nalewka z
kwiatu bia³ego bzu pani Ireny Palmowskiej
ze Sprêcowa. Degustacji i oceny potraw
dokona³o profesjonalne jury w sk³adzie:
Jadwiga Kowalewska z ODR w Olsztynie
(przewodnicz¹ca), Gra¿yna NiedŸwiecka i
Ma³gorzata Marciniec z Zespo³u Szkó³
Gastronomiczno-Spo¿ywczych z Olsztyna,
Ma³gorzata Ofierska z LGD „Warmiñski
Zak¹tek” oraz Ma³gorzata Dziemidowicz z
Urzêdu Gminy w Dywitach.
Kolejnym elementem Konkursu by³ wybór
najlepszej prezentacji so³eckiej. W tym roku
zwyciê¿y³o rybackie stoisko wsi Bukwa³d,
otrzymuj¹c nagrodê „Garniec K³obuka

Foto. GOK

2009” i przyjmuj¹c na siebie tym samym
obowi¹zek organizacji przysz³orocznej
imprezy kulinarnej. Uczestnicy mogli
równie¿ skosztowaæ specja³ów
Warmiñskiego Stowarzyszenia Kobiet
KieŸliñskich, które przygotowa³o
pozakonkursow¹ prezentacjê kulinarn¹ –
wszystko z ziemniaka.
Organizatorzy imprezy: Urz¹d Gminy i
Gminny Oœrodek Kultury w Dywitach
zadbali równie¿ o program artystyczny,
czyli coœ dla ducha. W kulinarnych
podró¿ach po stoiskach towarzyszy³a
Kapela ludowa „Dybzaki” z Gierzwa³du
(gmina Grunwald) wyœpiewuj¹c dawne

pieœni warmiñskie i melodie biesiadne z
innych regionów Polski. Kulminacj¹
spotkania by³ koncert Olsztyñskiego
Kabaretu „Czyœci jak ³za”. Publicznoœæ nie
chcia³a siê rozstaæ z olsztyñskimi
artystami.
Imprezê wieñczy³o wrêczenie nagród
ufundowanych przez Olsztyñskie
Starostwo Powiatowe i Urz¹d Gminy w
Dywitach. Mi³oœników regionalnej kuchni i
dobrej zabawy zapraszamy ponownie. Do
zobaczenia we wrzeœniu przysz³ego roku
w Bukwa³dzie.
J. O.

Kraków. Dni Partnerstwa Lokalnego

Syta u Chimery
Mowa tu oczywiœcie o pruskiej potrawie
przygotowanej przez Teresê Kosiñsk¹ z
Grupy Partnerskiej „Gniazdo
Warmiñskie”, na co dzieñ prezesa
Stowarzyszenia „Nasze Gady”. Potrawê
tê osobiœcie prezentowa³a na „Biesiadzie
Regionów” zorganizowanej w krakowskiej
restauracji Chimera. Nie by³a to jedyna
potrawa promuj¹ca region warmiñski na
drugim ogólnopolskim œwiêcie partnerstw
lokalnych w Polsce. Uczestnicy mogli
posmakowaæ tak¿e naleœników z
konfiturami mirabelkowymi,
czekoœliwkowymi czy malinowymi,
sma¿onej baraniny lub kasztanków oraz
œliwkowego ciasta, przyrz¹dzonych przez
mieszkanki Tu³awek Katarzynê Melnyk i
Agnieszkê Sakowsk¹.
Na targu regionalnym oferowano
produkty lokalne wykonane przez
warmiñskich twórców ludowych, miêdzy
innymi wyplecione z sitowia koniki, anio³y,
drewniane malowane Warminki Krystyny
Tarneckiej-Jurgielewicz, mieszkanki
Lidzbarka Warmiñskiego oraz ratanowe
kwiaty i wiklinowe kosze Danuty Wiwart z
Olsztyna. Prezentowano kwartalnik

„Natura” Wydawnictwa Mantis z Olsztyna
oraz publikacje ksi¹¿kowe: „Terra
Gunelauke” i „Na kresach Galindii”
Roberta Klimka wydane przez
Stowarzyszenie „Nasze Gady” oraz
„Barczewo - miasto wielu kultur”
opracowane i wydane przez Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie i
„Barczewo w baœniach i legendach”
wydane przez Stowarzyszenie „Ka¿demu
Daæ Szansê”.
Odwiedzaj¹cy stoisko mogli dowiedzieæ
siê o pochodzeniu nazwy Warmia ze
s³ownego przekazu i przez bezpoœrednie
dotykanie czerwonej warmiñskiej ziemi,
któr¹ na tê okazjê specjalnie przewieziono
do Krakowa. Warmiñskie stoisko budzi³o
szczególne zainteresowanie, ale i
zaskoczenie, zw³aszcza zwi¹zane z
historyczno-religijn¹ przesz³oœci¹ naszej
k r a i n y, t a k o d r ê b n ¹ o d M a z u r.
Zaskoczenie budzi³a równie¿ odleg³oœæ,
któr¹ pokonali cz³onkowie Grupy, by
opowiedzieæ o Warmii oraz wrêczyæ jej
wizytówkê w postaci naszych materia³ów
promocyjnych.
Dni Partnerstwa Lokalnego w Polsce

trwaj¹ od 15 sierpnia do 30 wrzeœnia.
Sk³adaj¹ siê na nie festyny, jarmarki,
rajdy, koncerty organizowane na terenie
ca³ego kraju. W krakowskim Festynie pt.
„Smaki Zielonych Szlaków” oraz
„Biesiada Regionów”, który trwa³ od 11 do
12 wrzeœnia, przygotowanym przez
Krakowsk¹ Fundacjê „Partnerstwo dla
Œrodowiska”, uczestniczy³o dziewiêæ
grup partnerskich reprezentuj¹cych
ró¿ne regiony Polski, poczynaj¹c od
Pomorza, przez Warmiê, na
Bieszczadach koñcz¹c.
O wspó³pracy partnerskiej mówi siê od
kilku lat wiele, ale by osi¹gn¹æ prawdziwy
sukces, po za dobr¹ wol¹ w³adz i
organizacji pozarz¹dowych, trzeba mieæ
pomys³. Grupa Partnerska „Warmiñskie
Gniazdo” stawia na utworzenie Szlaku
Dziedzictwa Kulturowego i
Przyrodniczego – Greenway, którego
osi¹ s¹ archeologiczne obiekty pruskie
oraz na wypromowanie lokalnej marki
regionu.
Anna Rok
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Festyn Wiejski w £ugwa³dzie
W „Pensjonacie Napoleona” w dniu 22
sierpnia Stowarzyszenie „£ugwa³d”
wspólnie z Rad¹ So³eck¹ o godzinie 17.00
zorganizowa³o Festyn Wiejski na
zakoñczenie wakacji. O przygotowane
ogniska, suto zastawionego bufetu oraz
muzyki zadba³a gospodyni pensjonatu pani
Sylwia Prusik. W zabawie wziê³o udzia³
bardzo wielu mieszkañców wsi!
Pani Urszula Lobert sprawi³a wielka
niespodziankê nie tylko najm³odszym: jej
kucyki wozi³y na swych grzbietach zarówno

Laboratorium Sztuki
Nieprofesjonalnej
Kobiet
Warsztaty
W ramach tego projektu zapraszam
wszystkie panie zainteresowane
rozwijaniem swoich umiejêtnoœci
plastycznych. W paŸdzierniku i listopadzie,
w Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach
odbywaæ siê bêd¹ otwarte, bezp³atne
zajêcia prowadzone przez artystów
plastyków. Warsztaty ze szkicowania,
p e r s p e k t y w y, k o m p o z y c j i , g r a f i k i ,
portretowania etc. u³atwi¹ nam œwiadome
tworzenie w³asnych prac: obrazów,
rysunków, kola¿y…
Jeœli chcesz spróbowaæ czegoœ nowego
lub rozwin¹æ posiadane ju¿ umiejêtnoœci,
zadzwoñ do GOK i zapytaj o terminy
warsztatów. Tel. 89 5120123.
Wycieczka
Organizatorzy zapraszaj¹ równie¿ na
wycieczkê do Muzeum Narodowego i
Galerii „Zachêta” w Warszawie oraz na
spotkanie z warszawskim artyst¹ Genem
Ma³kowskim. Koszt wycieczki ok. 100z³.
Iloœæ miejsc ograniczona.
Przegl¹d - konkurs plastyczny
Now¹ propozycj¹ dla plastyczek
amatorek jest PIERWSZY OLSZTYÑSKI
PRZEGL¥D PLASTYCZNY „KOBIECE
IMPRESJE”. W konkursie mog¹ braæ udzia³
pe³noletnie kobiety z Olsztyna i okolicznych
gmin zajmuj¹ce siê twórczoœci¹
nieprofesjonaln¹. Prace nale¿y dostarczyæ
do siedziby SSK „Pojezierze” od 20
paŸdziernika do 3 listopada 2009 roku w
godzinach 10.00-16.00. Og³oszenie
wyników i wrêczenie nagród nast¹pi na
otwarciu wystawy pokonkursowej w Galerii
SSK „Pojezierze” w Olsztynie w dniu 7
listopada 2009 roku o godzinie 16.00.
Adres: Stowarzyszenie Spo³ecznoKulturalne „Pojezierze”, Olsztyn, ul.
Okopowa15, tel. 089 5277050.
Pr o j e k t „ L a b o r a t o r i u m S z t u k i
Nieprofesjonalnej Kobiet” jest realizowany
przez VIII Oddzia³ SSK „Pojezierze”, przy
pomocy finansowej Samorz¹du Miasta
Olsztyn, w ramach zadania publicznego:
„Edukacja mieszkañców Olsztyna w
Ró¿nych Dziedzinach Kultury”
(Ak)

dzieci jak i starszych. Tak¿e przeja¿d¿ki
bryczk¹ jednokonn¹ cieszy³y siê wielkim
uznaniem wszystkich. Kaszanki i miêsiwa
w³asnej roboty pani Urszuli szybko znika³y z
rusztu.
Zabawa prowadzona by³a przez pana
Zbyszka Glezmana, który zachêca³ do
zabawy, a tak¿e przekazywa³ informacje o
Stowarzyszeniu i jego dzia³aniach. By³y
konkursy z nagrodami, szybkie quizy i
oczywiœcie tañce. Przy ognisku, muzyce i
tañcach zabawa trwa³a do póŸnych godzin

nocnych.
Stowarzyszenie „£ugwa³d” og³asza
równie¿ konkurs na najlepsze zdjêcie z
festynu! Prosimy przesy³aæ zdjêcia –
nawet te wykonane telefonami
komórkowymi - na adres e-mailowy:
stowarzyszenie@lugwald.pl. Najlepsze
zostan¹ uhonorowane drobnym
upominkiem i umieszczeniem na stronie
internetowej Stowarzyszenia.
(Red.)

Czerwonym Szlakiem Kopernikowskim
Dnia 3 lipca 2009 roku przy wspó³pracy ze
stowarzyszeniem „Nasze Dzieci” oraz z
ratownikami Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
ze Sprêcowa, zosta³ zorganizowany rajd
r o w e r o w y. P i ê t n a s t u u c z e s t n i k ó w
przemierzy³o trasê oko³o 50 km. Z Dywit
udaliœmy siê do Barkwedy, stamt¹d starym
„kopernikowskim” szlakiem do Cerkiewnika
i Swobodna. Szlak zachwyca³ nas piêknem
krajobrazu. Na du¿ej pla¿y mieliœmy okazjê
odpocz¹æ, pop³ywaæ i pograæ w siatkê
pla¿ow¹. Nad naszym bezpieczeñstwem
czuwali ratownicy WOPR OSP ze
Sprêcowa obstawiaj¹c trasê oraz czuwaj¹c
na pla¿y. W drodze powrotnej na terenie
leœniczówki „Buki” rozpaliliœmy ognisko i
zjedliœmy posi³ek. Tam równie¿ uczestnicy
za wzorow¹ jazdê i znajomoœæ przepisów
BRD otrzymali nagrody. Konkursowe
upominki oraz posi³ek zosta³y ufundowane
przez stowarzyszenie „Nasze Dzieci” ze
œrodków Urzêdu Gminy Dywity.
Mery

Foto: uczestnik

Dzieci m¹dre i szczêœliwe
Takie dzieci to marzenie wszystkich rodziców. Mo¿emy wiele zrobiæ, aby
wspomóc rozwój maluchów. Z tej idei powsta³ pomys³ zajêæ dla rodziców i dzieci
w wieku 3 –6 lat w Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach. Zajêcia s¹ bezp³atne
i odbywaj¹ siê w pi¹tki w godzinach 17.00–19.00.
Warsztaty finansowane s¹ ze œrodków otrzymanych do Ministerstwa Pracy i
Polityki Spo³ecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Projekt: „Pracownia Kreatywnego Rozwoju Maluchów w
Dywitach.
(Ak)

Pomó¿ m³odym fotografom!!!
M³odzie¿ ucz¹ca siê fotografowania w
Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach zwraca
siê z gor¹c¹ proœb¹ do osób posiadaj¹cych
stare, sprawne aparaty analogowe. Czêsto le¿¹
one nieu¿ywane w naszych domach, a mog¹
pozwoliæ m³odym ludziom prze¿yæ
niezapomnian¹ przygodê ze œwiatem fotografii,
nauczyæ cierpliwoœci i odpowiedzialnoœci.
Je¿eli ktoœ zechce wypo¿yczyæ lub podarowaæ taki aparat, prosimy o
informacjê. Tel. 89 5120123.
(ak)
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Tradycyjne Œwiêto Plonu w Gminie Dywity.

IX Kiermas Warmiñski w Br¹swa³dzie
W warmiñskiej wsi Br¹swa³d 6 wrzeœnia
ponownie o¿y³a tradycja kiermasów
warmiñskich. Od stuleci jest to uroczystoœæ
zwi¹zana z odpustami i pielgrzymkami
zwanymi tu ³osierami (ofiarami). W wydaniu
wspó³czesnym jest to okazja do spotkania i
zadumy nad dawnymi mieszkañcami tych
ziem, a tak¿e do integracji ró¿norodnych
kultur, które na teren Gminy Dywity wraz z
nowymi mieszkañcami nap³ynê³y po wojnie.
Kiermas w Br¹swa³dzie to równie¿ œwiêto
rolników. Tradycyjny bochen chleba
wieñcz¹cy trud zbioru plonów by³ dzie³em
Ewy i Wojciecha Tomaszewskich,
b r ¹ s w a ³ d z k i c h r o l n i k ó w. K o r o w ó d
wieñcowy wyruszy³ po Mszy Œwiêtej z
koœcio³a na stadion so³ecki. Goœcie przybyli
na odpust Matki Boskiej Siewnej mogli
podziwiaæ wspania³e tradycyjne wieñce
obrzêdowe wykonane przez so³ectwa:
Sprêcowo, Bukwa³d, Br¹swa³d, Tu³awki,
Gradki i Fr¹czki. Ju¿ po raz trzeci przez wieœ
br¹swa³dzk¹ przejecha³y wspania³e
zaprzêgi konne: z Bukwa³du pañstwa
¯ejmo i £ugwa³du - pani Rutkowskiej, które
zosta³y piêknie przystrojone na tê
uroczystoœæ.
Specjaln¹ atrakcj¹ by³y warsztaty
rêkodzie³a finansowane ze œrodków Urzêdu
Marsza³kowskiego w Olsztynie, w których
ka¿dy móg³ spróbowaæ swych si³: w rzeŸbie
p o d k i e r u n k i e m E w y i Ta d e u s z a
Maculewiczów z Derca, w wikliniarstwie
pod okiem Mariana Pó³toraka z Pasymia
oraz w tworzeniu kwiatów z bibu³y z
udzia³em Agnieszki Sakowskiej z Tu³awek.

Foto. GOK

Prezentowali siê równie¿ twórcy: pañstwo
Zawistowscy z ceramik¹ z pracowni
Dywickiej i Krystyna Tarnacka–Jurgielewicz
z pami¹tkami regionalnymi i wspania³ymi
koronkami z Lidzbarka Warmiñskiego.
Podczas Kiermasu Warmiñskiego nie
zabrak³o równie¿ artystycznych atrakcji: by³
wystêp zespo³u Stowarzyszenia Kultury
Romskiej „Hitano”, Zespo³u Regionalnego
„Wêgojska Stru¿ka” z Wêgoju i zespo³u
„Sprêcowia” ze Szko³y Podstawowej w
Sprêcowie. Mi³oœnicy gwary warmiñskiej

mieli nie lada okazjê podziwiaæ £ukasza
Rucha, który jak co roku zaprezentowa³
autorsk¹ gadkê warmiñsk¹.
Imprezê wieñczy³a wspania³a zabawa,
pyszne jad³o i muzyka „z przytupem”, jak
równie¿ potyczki w sprawnoœci dojenia
krowy i uje¿d¿ania byka! Ju¿ dziœ
zapraszamy wszystkich czytelników na
Kiermas w pierwsz¹ niedzielê wrzeœnia,
jak tradycja karze, przysz³ego roku.
J. O.

Festyn Archeologiczny w Gadach
Zorganizowana i przeprowadzona przez Stowarzyszenie „Nasze Gady” i Radê So³eck¹ Wsi Gady impreza pod nazw¹
II Festyn Archeologiczny odby³a siê 29 sierpnia 2009 roku. By³a wpisana w Dni Partnerstwa Lokalnego 2009 - œwiêto
Krajowej Sieci Grup Partnerskich wspieranej przez Krakowsk¹ Fundacjê „Partnerstwo dla Œrodowiska”. Stowarzyszenie
„Nasze Gady” jest cz³onkiem za³o¿ycielem Grupy Partnerskiej „Gniazdo Warmiñskie” powsta³ej w 2008 roku.
W tegorocznym Festynie wziê³o udzia³ ok.
400 osób. Liczne atrakcje przyci¹gnê³y
mi³oœników odkryæ „gadziej” archeologii. Jak
wiadomo, odkrywa ona i prezentuje
zapomniane skarby naszego dziedzictwa
kulturowego. G³ównym przes³aniem imprezy
jest bezpoœredni kontakt widza z twórc¹.
Tradycyjnie ju¿ Festyn rozpocz¹³ siê
wjazdem 40-osobowej grupy rowerzystów z
olsztyñskiego Stowarzyszenia „Ko³odrom”.
Jak widaæ, po³¹czenie turystyki aktywnej z
pasj¹ poznawcz¹ daje doskona³e rezultaty.
Nastêpne prezentowane by³o ¿ycie
codzienne mieszañców wczesnego
œredniowiecza, kiedy to Gady zamieszkiwa³o
pruskie plemiê Galindów. Uczestnicy mieli
niepowtarzaln¹ okazjê doœwiadczyæ tego
¿ycia osobiœcie. Garncarz, pan Pawe³
Szymañski, zaprasza³ do toczenia garnków
na kole (z czego sporo osób skorzysta³o) i do
wypalania ich w szczególnym piecu
z b u d o w a n y m
n a
w z ó r
wczesnoœredniowieczny. Mi³oœnicy dawnych
potraw mogli pogotowaæ w glinianych
garnkach na ognisku. Tak przygotowana

potrawa o nazwie „syta”, o s³odkim,
zio³owym smaku, znalaz³a wielu amatorów.
Tkaczka, pani Magda Kochañska, uczy³a
wyplataæ na krosienkach tabliczkowych
barwne krajki, ozdoby stroju pruskiego, które
dziœ noszone s¹ jako bransoletki. Na
smakoszy wypieków czeka³y podp³omyki,
które mo¿na by³o samemu robiæ i wypiekaæ.
Oczywiœcie w sposób, w jaki czynili to nasi
przodkowie, czyli na rozgrzanym kamieniu.
Pan Grzegorz Pep³owski, rzeŸbiarz
etniczny, w czasie trwania imprezy za
pomoc¹ odtworzonych metalowych narzêdzi
wykona³ z przeciêtego lipowego pnia ³ódŸ
d³ubankê. Tak¹, jak¹ przed wiekami p³ywali
po rzekach i jeziorach Prusowie – dawni
mieszkañcy tych ziem. Nie zapomniano
równie¿ o mi³oœnikach muzyki. Mo¿na by³o
zagraæ na instrumentach etnicznych
(g³ównie ró¿nego rodzaju bêbnach, w tym
wykonanych samodzielnie przez artystów)
oraz pos³uchaæ pruskich pieœni.
Prawdziwym rarytasem by³o spotkanie z
pasjonatem zegarów s³onecznych, który
zaprezentowa³ dwa takie zegary wykute w

kamieniu.
W klimat czasów nowo¿ytnych pomogli
wejœæ przyrodnicy, pod okiem których
mo¿na by³o wykonaæ zielnik na wzór tych
dziewiêtnastowiecznych, malowaæ na szkle
oraz obejrzeæ i zakupiæ spreparowane
motyle. W pracowni artystów ludowych
uczono robienia kwiatów z bibu³y, zabawek
z sitowia, rzeŸby w drewnie i plecenia
powrozów.
Uk³on w stronê Warmii wykona³ zespó³
„Wêgójska Stró¿ka”, prezentuj¹c pieœni i
tañce warmiñskie, do wykonywania których
chêtnie da³a siê namówiæ publicznoœæ.
Przez ca³y czas na placu turniejowym
przygotowanym przez Stowarzyszenie
„Przystanek £êgajny” rozgrywano
konkurencjê o nazwie: Bieg Prusa. Ca³oœci
dope³ni³y oferty lokalnych twórców rêkodzielników i mistrzyñ kuchni. Mo¿na te¿
by³o nabyæ regionalne wydawnictwa.
Wyje¿d¿aj¹cy goœcie przy po¿egnaniu
mówili: „do zobaczenia za rok”. Czekamy i
mamy nadziejê, ¿e przy lepszej pogodzie.
Teresa Kosiñska
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Wspomnienia z odpustu w Nowych W³ókach
W dniu 12 lipca bie¿¹cego roku, w
niedzielê poprzedzaj¹c¹ œwiêto Matki Bo¿ej
Szkaplerznej, w kaplicy pod tym
wezwaniem w Nowych W³ókach odby³ siê
doroczny odpust. Geneza œwiêta siêga
wydarzenia z po³owy XIII wieku, kiedy
podczas modlitwy, w nocy z 15 na 16 lipca
1251 roku, genera³ zakonu karmelitów
Szymon Stock ujrza³ Matkê Bo¿¹ podaj¹c¹
mu br¹zow¹ szatê – szkaplerz. Szata ta
mia³a chroniæ osobê j¹ nosz¹c¹ przed
ogniem piekielnym.
Po Mszy œw. odpustowej, na któr¹ z
koœcio³a parafialnego œw. Miko³aja w Sêtalu przyby³a tradycyjna piesza ³osiera –
pielgrzymka, wszyscy udali siê na boisko.
Tam organizatorzy: So³ectwo Nowe W³óki,
Gminny Oœrodek Kultury w Dywitach i
Nieformalna Grupa Kobiet z Nowych W³ók,
przygotowali spotkanie z tradycj¹ – „£osiery - powrót do tradycji”.
Dotyczy³o ono nie tylko wyrobów
kulinarnych miejscowych gospodyñ,
specjalistek w wypieku ciast i chleba,
r o b i e n i u z n a k o m i t y c h p i e r o g ó w,
wêdzonych ryb, kiszonych ogórków, itd.,
którymi, za niewielk¹ op³at¹, mo¿na siê by³o
delektowaæ do woli. Podczas ludowego
festynu wyst¹pi³ bowiem Zespó³ Pieœni i
Tañca „Warmia”. £ukasz Ruch przedstawi³
gadkê warmiñsk¹, a pracownik GOK-u
Jadwiga Orzo³ek poprowadzi³a konkurs
wiedzy o wsi Nowe W³óki i parafii Sêtal.
Po zaspokojeniu potrzeb ducha i cia³a
nadszed³ czas na inne rozrywki: loteriê
fantow¹ (ka¿dy los by³ pe³ny) i licytacjê

Gady. 640 lat lokacji wsi.
Obchody jubileuszu 640-lecia lokacji wsi
Gady rozpoczê³y siê w dniu 3 lipca 2009 roku.
Honorowy patronat nad ca³oœci¹ obj¹³ Wójt
Gminy Dywity. Uroczystoœæ rozpoczê³a
warmiñska ³osiara do koœcio³a parafialnego w
Barczewku.
Obrzêd pielgrzymki odtworzony zosta³ na
podstawie rozmów z mieszkaj¹cymi jeszcze w
pobli¿u Warmiakami. Po powrocie z koœcio³a
mieszkañcy wsi i goœcie wziêli udzia³ w
uroczystym wernisa¿u wystawy wspomnieñ
oraz promocji wydawnictwa „640 lat wsi Gady”
i plastycznej mapy wsi. Zdjêcia tworz¹ce
wystawê pt. „Nasze Gady – warmiñsko –
kurpiowsko – podlasko – mazowiecko –
pomorsko – œl¹sko – kresowe” pochodz¹ z
domowych archiwów mieszkañców Gadów i
pokazuj¹ pocz¹tki ich zamieszkiwania we wsi.
Publikacja ksi¹¿kowa, której wydawc¹ jest
Stowarzyszenie „Nasze Gady”, zawiera
zebrane przez m³odzie¿ opowieœci
mieszkañców, rozdzia³y napisane przez
historyków i przyrodników – o historii i
œrodowisku naturalnym Gadów, regionalne
przepisy kulinarne oraz gadzie legendy
napisane przez m³odzie¿. Mapa pokazuje w
schematyczny sposób plan wsi, akt lokacyjny
z 1369 roku, zdjêcia miejsc wa¿nych
historycznie i kulturowo.
Nastêpnego dnia, 4 lipca 2009, nast¹pi³o
uroczyste ods³oniêcie i poœwiêcenie tablicy
upamiêtniaj¹cej 640-t¹ rocznicê lokacji wsi.
Akt lokacyjny zosta³ wydany na zamku w
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atrakcyjnych przedmiotów (np. strusie jaja,
domowe wino, rêkodzie³a). Na stoiskach
mo¿na by³o kupiæ m. in. koszulki, czapeczki,
siatki, bi¿uteriê, hafty, kawê, herbatê,
barszczyk, soki i lody.
Najm³odszymi z wielkim
zaanga¿owaniem zaj¹³ siê animator zabaw
dla dzieci Tadeusz Sobczak (mia³y one
ponadto do dyspozycji batut i psa-bujawkê),
zaœ starsi z wielk¹ ochot¹ uczestniczyli w
licznych konkursach sportowych.
Zainteresowanie by³o du¿e, wiktua³y
znika³y w szybkim tempie, a licytacja, w

której wzi¹³ udzia³ równie¿ wójt Jacek
Szyd³o, wzbudza³a wielkie emocje. W
godzi-nach popo³udniowych rozpoczê³a
siê zabawa ludowa, która trwa³a do póŸna
w nocy.
Wra¿enia z imprezy by³y jak najlepsze,
a komentarze ze wszech miar pozytywne, dlatego wszyscy czekaj¹ ju¿ na
odpust w przysz³ym roku, a nawet
poddaj¹ organizatorom pomys³y nowych
atrakcji podczas festynu.
„Uczestniczka”

Nasze Gady

Foto. TK

Lidzbarku Warmiñskim 28 maja 1369 roku
przez biskupa Jana Stryprocka. Ods³oniêcia
tablicy dokona³ pan Andrzej Danylczuk –
najstarszy mieszkaniec wsi. Po wci¹gniêciu
na maszt flagi pañstwowej i odœpiewaniu
hymnu narodowego, uczestnicy uroczystoœci
posadzili drzewka wyhodowane z nasion
poœwiêconych przez papie¿a Benedykta XVI.
Podarowa³o je wsi Nadleœnictwo Wipsowo.
Sosny i œwierki posadzone zosta³y przez wójta
gminy, ksiêdza proboszcza, so³tysa,

najstarszych mieszkañców wsi, m³odzie¿ i
dzieci.
Bal urodzinowy rozpocz¹³ siê tortem o
smaku i wielkoœci godnej wydarzenia.
Degustacjê przysmaków przygotowanych
przez mieszkanki Gadów próbowa³ zepsuæ
ulewny deszcz. Kiedy jednak wyjrza³o
s³oñce, wróci³ dobry nastrój i zabawa trwa³a
do œwitu. Ca³oœæ uroczystoœci uœwietni³a
tañcem i œpiewem kapela „Ostródzianie”.
Teresa Kosiñska
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Pó³kolonie na polanie
W wakacje, jak co roku, animatorzy
GOK w Dywitach spêdzali czas z
dzieciakami naszej gminy realizuj¹c cykle
warsztatowe. Odbywa³y siê one pod
has³em „Teatr, malowanie, multimedia na
polanie” w £ugwa³dzie, Nowych W³ókach,
Sprêcowie, Ró¿nowie, Gadach,
KieŸlinach, S³upach i Dywitach. Du¿ym
powodzeniem cieszy³y siê warsztaty
„Przedszkole na polanie”, zrealizowane w
ramach projektu „Pracownia Kreatywnego
Rozwoju Maluchów” w Dywitach, Sêtalu,
Br¹swa³dzie, Fr¹czkach, Gadkach,
D¹brówce Wielkiej i Tu³awkach.
£¹cznie z tych propozycji spêdzenia
wakacji skorzysta³o 230 osób. Œrodki na
do¿ywianie uczestników zajêæ pochodzi³y z
funduszu Gminnej Komisji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych w Dywitach.
Gminny Oœrodek Kultury dziêkuje spotkañ i przygotowanie obiektów. Za rok propozycj¹.
pojawimy siê z kolejn¹ wakacyjn¹
wszystkim za pomoc przy organizacji

J. O.

Dywity. Szkolna inicjatywa rodziców.

Co potrafi¹ rodzice?
Oj, potrafi¹, potrafi¹ i to bardzo wiele.
Mowa tu o ludziach, którzy chocia¿ ze
szko³¹ zwi¹zani s¹ ju¿ tylko poprzez swoje
dzieci, po³owê wakacji spêdzili w szkolnych
murach.
Wszystko zaczê³o siê niewinnie. Pod
koniec roku szkolnego pani Kasia
Szawerdak przysz³a do klasy 1b z g³ow¹
pe³n¹ pomys³ów. Nie wszyscy wierzyli, ¿e
uda siê zrealizowaæ te liczne marzenia. Na
szczêœcie pani Kasia nie poddawa³a siê.
Zebra³a liczn¹ grupkê ludzi, którzy poparli
jej pomys³y i stali siê sponsorami. Dziêki
pani Magdalenie Szwed dostaliœmy od
Jasamu têczowe farby, które idealnie
wspó³graj¹ z bajkowymi firankami ze
Studia Firan. Przy malowaniu sali nie
zawiedli rodzice pod fachowym okiem pana
Macieja Szawerdaka. Czekaj¹c na meble
wed³ug naszego projektu, dostrzegliœmy
koniecznoœæ wymiany wyk³adziny
pod³ogowej. Du¿¹ inicjatyw¹ wykazali siê
pañstwo Tarnowscy, gdy¿ to oni zajêli siê
sprawami technicznymi. Chêtne mamusie
idealnie wysprz¹ta³y klasê, a du¿y
telewizor plazmowy, który zawis³ nad
nowiutk¹ tablic¹, budzi zachwyt wszystkich
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uczniów.
Jesteœmy niezwykle wdziêczni wszystkim
rodzicom i sponsorom, bez których nie
uda³oby siê zrealizowaæ tych wszystkich
marzeñ. Dziêki nim dzieci mog³y rozpocz¹æ

naukê w odnowionej i doposa¿onej
klasopracowni.
Bo¿ena D¹bkowska,
wychowawca klasy Iib

Za rêkê z Einsteinem
W dywickim gimnazjum realizowany jest
projekt „Za rêkê z Einsteinem”. To ju¿ jego II
edycja, finansowana z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego i bud¿etu pañstwa
w ramach Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki. Liderem projektu jest Politechnika
Gdañska, a partnerami: Uniwersytet
Wa r m i ñ s k o - M a z u r s k i w O l s z t y n i e ,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy i firma Betacom S.A. w
Warszawie.
Celem projektu jest rozwijanie
umiejêtnoœci uczniów gimnazjów w zakresie
kompetencji kluczowych w przedmiotach:
matematyka, fizyka, chemia i jêzyk obcy

oraz technologia informacyjnokomunikacyjna (ICT).
By ten cel osi¹gn¹æ, zaproponowaliœmy
uczniom udzia³ w ciekawych zajêciach
pozalekcyjnych, szko³ê letni¹ na
Politechnice Gdañskiej i udzia³ w Festiwalu
Nauki na Uniwersytecie WarmiñskoMazurskim. Ponadto korzystaj¹ z lekcji elearningowych na stworzonej do tego
platformie internetowej oraz uczestnicz¹ w
konkursach i wycieczkach edukacyjnych.
Nauczyciele realizuj¹cy zajêcia w ramach
tego projektu maj¹ mo¿liwoœæ
uczestniczenia w warsztatach i
seminariach. Szko³a zaœ otrzyma zestaw

multimedialny (m. in. tablicê interaktywn¹)
do prowadzenia zajêæ.
Czas realizacji projektu obejmuje okres
od 01.09.2008 do 30.06.2012. Ju¿ 13
miesiêcy uczestniczymy w projekcie. W
tym czasie zorganizowano i prowadzono
zajêcia pozalekcyjne z matematyki,
chemii, fizyki, jêzyka angielskiego i jêzyka
niemieckiego. M³odzie¿ korzysta z e-lekcji
i bierze udzia³ w konkursach
internetowych. W wakacje uczniowie
uczestniczyli w zajêciach szko³y letniej w
Gdañska, a we wrzeœniu wyjechali na
Festiwal Nauki (UWM).
Rewa
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TROPEM (NIE TYLKO DYWICKICH) STEROWCÓW
Zeppelin - NT
Z pewnoœci¹ sterowce na pocz¹tku XX
wieku mia³y swoj¹ z³ot¹ erê. Po czasie
masowego zastosowania tych pojazdów do
celów militarnych, zw³aszcza podczas I
wojny œwiatowej, nadszed³ okres
powszechnego wykorzystywania ich do
celów komunikacyjnych. Szybko sta³y siê
one powodem do dumy, gdy¿ przewozi³y
tysi¹ce pasa¿erów, nawet przez Atlantyk.
Odbywa³y loty do Brazylii, Egiptu, Moskwy,
Londynu, Nowego Jorku. W 1929 roku „LZ127 Graf Zeppelin” w 20-dniowym rejsie
wykona³ lot dooko³a œwiata.
Niestety, mimo bardzo licznych sukcesów,
zdarza³y siê katastrofy, w których ginêli
ludzie. Najs³ynniejsza, choæ nie
najtragiczniejsza w skutkach, to awaria,
wybuch i upadek na ziemiê „LZ 129
Hindenburg” w 1937 roku. By³ to najwiêkszy
obiekt zbudowany przez cz³owieka, który
wzbi³ siê w powietrze. Sp³on¹³ w przeci¹gu
kilku minut. W wyniku pasma groŸnych
katastrof sterowców w latach
czterdziestych XX wieku definitywnie
odst¹piono od budowania i u¿ywania tych
wówczas niebezpiecznych maszyn.
Zeppeliny mimo swych wad i
niedoskona³oœci zawsze mia³y i maj¹
szerokie grono wiernych mi³oœników, którzy
ci¹gle podkreœlaj¹, ¿e od pocz¹tku dziejów
rozwoju techniki cz³owiek nie skonstruowa³
równie piêknej i majestatycznej lataj¹cej
maszyny jak sterowiec. To dziêki wysi³kom
wielu kompetentnych zapaleñców
zeppeliny nie stanowi¹ jedynie wa¿nej karty
w historii lotnictwa, lecz równie¿ dziœ s¹
obecne w przestworzach.
Wspó³czesne zdobycze techniki lotniczej
pozwalaj¹ na budowanie nowych
sterowców tzw. „Zeppelin NT”, gdzie skrót
NT pochodzi od New Technology, czyli z
jêzyka angielskiego dos³ownie: nowa
technologia. Dziêki zastosowaniu tych
najnowszych rozwi¹zañ obecnie powstaj¹ i
pracuj¹ Zeppeliny ca³kowicie bezpieczne.

Foto. Archiwum HM

Chocia¿ znacznie mniejsze, s¹ równie
piêkne jak te najs³ynniejsze z pocz¹tku XX
wieku. W zasadzie ich podobieñstwo do
dawnych sterowców jest tylko zewnêtrzne,
poniewa¿ buduje siê je z wykorzystaniem
zupe³nie innych, nowoczesnych materia³ów
oraz w nieco odmiennej technologii
lotniczej. Od wielu lat profesjonalnymi
badaniami oraz produkcj¹ nowych
sterowców zajmuje siê niemiecka firma
Zeppelin Luftschiftechnik GmbH, która jest
czêœci¹ koncernu niegdyœ za³o¿onego i
nale¿¹cego do najwiêkszego pioniera
techniki sterowcowej - grafa Ferdynanda
von Zeppelina.
Pierwszy lot sterowca nowej generacji
odby³ siê 18 wrzeœnia 1997 roku, a w 2001
roku po wielu tzw. lotach certyfikacyjnych
firma ta otrzyma³a stosowne homologacje i
pozwolenia na eksploatacjê nowych
maszyn.
Szkielet konstrukcji wspó³czesnego uje siê

foto.HM

zeppelina wa¿y jedn¹ tonê i wykonany jest
z bardzo mocnej, a zarazem super lekkiej
kratownicy wykonanej z w³ókien
wêglowych. Ca³y balonowy korpus statku
tworzy komorê noœn¹ o pojemnoœci 8.425
m3. Podczas eksploatacji jest on
wype³niony niepalnym helem. Do obs³ugi
naziemnej statku podczas startu i
l¹dowania wystarczaj¹ zaledwie trzy
osoby, które odpowiadaj¹ za precyzyjne,
bezkolizyjne „zakotwiczenie” statku do
mobilnej „wie¿y cumowniczej”, która
znajduje siê na specjalnej ciê¿arówce.
Dziêki niej mo¿liwe jest sprawne
transportowanie olbrzyma „za nos” do hali
oraz wyci¹ganie z niej na l¹dowisko. Sam
sterowiec posiada trzy benzynowe silniki
napêdowe ka¿dy o mocy 147 KW (200
KM). Napêdzaj¹ one œmig³a, których k¹t
pracy w zale¿noœci od potrzeb jest ³atwo i
p³ynnie ustawiany przez pilotów. Zasiêg
lotu to 900 km, nad ziemi¹ przy
zredukowanej prêdkoœci maszyna mo¿e
siê utrzymywaæ 28 godzin.
Zeppelin NT w stosunku do swoich
legendarnych poprzedników jest niewielki,
jego d³ugoœæ to zaledwie 75 metrów, a
œrednica 17 m. W stosunku do 240 metrów
d³ugoœci „Hindenburga” i jego ponad 40 m
œrednicy - to jest to ,,maleñstwo”, a mimo
to i tak jest obecnie najwiêkszym na
œwiecie statkiem powietrznym z w³asnym
napêdem, wykorzystywanym przez
cz³owieka!!!
Jego masa startowa (wraz z ³adunkiem
do 1900 kg) wynosi ponad osiem ton, jego
gondola mieœci 2 pilotów oraz 12
pasa¿erów. Maszyna lata najczêœciej z
prêdkoœci¹ 70 km/h na wysokoœci oko³o
300 m. Jej maksymalna prêdkoœæ to 125
km/h, a maksymalna wysokoœæ lotu 2600
m.
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Zeppeliny NT znajduj¹ zastosowanie
przede wszystkim do komercyjnych
przelotów turystycznych oraz jako
wyj¹tkowo widowiskowe noœniki reklamy.
Wykorzystuje siê je równie¿ do transmisji
telewizyjnych, badañ archeologicznych,
meteorologicznych i innych.
W Niemczech nad Jeziorem Bodeñskim
w „kolebce Zeppelinów” w miasteczku
Friedrichschafen od kilku lat funkcjonuje
lotnisko oraz nowoczesna hala sterowcowa
(109m x 68m x 32m), gdzie od sierpnia 2001
roku w sezonie ka¿dy mo¿e skorzystaæ z
unikalnej mo¿liwoœci lotu „Zeppelinem –
NT”. Pó³ godziny lotu kosztuje 199 Euro od
osoby.
Na za³¹czonej fotografii widzimy dwa
sterowce w hangarze podczas zimowego
przegl¹du technicznego. Ciekawostk¹ jest
to, ¿e pomiêdzy kad³ubami sterowców
widoczne s¹ specjalne balony, w których na
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czas prac przechowuje siê szlachetny gaz – czasie spowoduj¹, ¿e rozpocznie siê II
Z³ota Era Sterowców – sterowców nowej
hel.
Obecnie na œwiecie powrót sterowców generacji.
jest faktem i bardzo wiele wskazuje na to, ¿e
Henryk Mondroch
ich niepowtarzalne cechy i zalety w krótkim

Œwiat³oczuli

Lingwistyczni detektywi

Od paŸdziernika m³odzie¿ w wieku od 13 do 18 lat ma
szansê na niezwyk³¹ przygodê z fotografi¹. Gminny
Oœrodek Kultury w Dywitach rozpoczyna nowy projekt
„Œwiat³oczuli”. Jego celem jest zapoznanie m³odych ludzi
zarówno z teoretycznymi, jak i praktycznymi aspektami
zawodu fotografa.
Inicjatywa obejmuje m. in. zajêcia z reporterami „Gazety
Wyborczej” i „Gazety Olsztyñskiej”, zapoznanie z histori¹
fotografii, dostêp do specjalistycznych programów
komputerowych s³u¿¹cych do obróbki zdjêæ. Uczestnicy
wezm¹ tak¿e udzia³ w praktycznych warsztatach w
pracowni fotograficznej „Gazety Olsztyñskiej” i bêd¹
zapoznawaæ siê z prac¹ reportera, portrecisty oraz fotografa
obiektów i przedmiotów muzealnych. W efekcie projektu
wydany zostanie katalog fotografii pod nazw¹ „Portfolio”.
Spotkania „Œwiat³oczu³ych” maj¹ miejsce w pi¹tki w
godzinach 17.00-19.00 w GOK-u w Dywitach. Projekt
realizowany jest ze œrodków Fundacji Kronenberga przy
banku Citi Handlowym. Informacje szczegó³owe na
www.gokdywity.eu.
Joanna To³oczko

Gminny Oœrodek Kultury od wrzeœnia do grudnia 2009 roku realizuje
nowy projekt edukacyjny pod nazw¹ „lingwistyczni detektywi - czyli
teatralna szko³a jêzyka angielskiego im. Sherlocka Holmesa”.
W ramach projektu dzia³aj¹ dwie anglojêzyczne grupy teatralne (dla
dzieci m³odszych w poniedzia³ki, dla gimnazjalistów w czwartki).
W ka¿dy pi¹tek od godziny 14.00 odbywaj¹ siê zajêcia jêzykowe dla
dzieci ze szkó³ podstawowych, a o 15.30 w lingwistyczne szranki z
rodowitym Brytyjczykiem staj¹ gimnazjaliœci.
Dnia 11 grudnia 2009 roku odbêdzie siê prezentacja artystycznych
efektów projektu. Bêdzie mo¿na zobaczyæ dwa spektakle oparte na
motywach opowieœci Artura Conan Doyle’a w zupe³nie nowych
opracowaniach autorstwa Trevora Hilla, Marty i Benedict Kolczynskich
oraz Jadwigi Orzo³ek.
Projekt realizowany jest ze œrodków Nidzickiej Fundacji Rozwoju
„NIDA” w ramach programu „English Teaching”.
UWAGA NAUCZYCIELE! Dnia 31.10.2009 roku w GOK-u odbêd¹ siê
nieodp³atne warsztaty pt. „Drama w nauczaniu jêzyka angielskiego”.
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt pod
numerem telefonu: (89)5120123.
Afh

Konkurs poetycko–literacki
„O Warmio moja mi³a”
Fundacja „Prymus” i Stowarzyszenie
Spo³eczno-Kulturalne „Pojezierze”
serdecznie zaprasza do udzia³u w
organizowanym konkursie poetyckoliterackim skierowanym do nauczycieli z
regionu Warmii. Mog¹ wzi¹æ w nim udzia³
nauczyciele niezrzeszeni w Zwi¹zku
Literatów Polskich oraz Stowarzyszeniu
Pisarzy Polskich.
Celem konkursu jest promocja regionu
Warmii oraz ujawnienie talentów i promocja
uzdolnionych nauczycieli z naszego
regionu. Tematami przewodnimi s¹: piêkno
regionu Warmii i Warmiaków portret w³asny.
Konkurs obejmuje dwie kategorie: w
kategorii poezji – 1 wiersz, w kategorii prozy
– tekst do 5 stron maszynopisu.
Jury bêdzie oceniaæ prace zwracaj¹
uwagê na ich zgodnoœæ z celami konkursu
oraz bior¹c pod uwagê walory literackie i
oryginalnoœæ prezentowanych treœci.
Organizatorzy przewidzieli nastêpuj¹ce na
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Jubileusz 80-lecia
szkó³ polskich
W tym roku obchodzimy 80-t¹ rocznicê
powstania szkó³ polskich na Warmii. W
zwi¹zku z tym gminy, na terenie których w
okresie miêdzywojennym istnia³y takie
s z k o ³ y, o r g a n i z u j ¹ s p e c j a l n e
jubileuszoweuroczystoœci.
Szko³a polska na terenie gminy Dywity
funkcjonowa³a w Br¹swa³dzie w latach
1931-1938. W zwi¹zku z tym w ramach
obchodów jubileuszu w gminnych
szko³ach zostan¹ przeprowadzone zajêcia
na temat szkolnictwa polskiego. Ponadto
w dniu 13 listopada 2009 roku w
Br¹swa³dzie odbêdzie siê Wieczornica
Warmiñska. Podczas niej zostanie
zaprezentowana nie tylko historia
przedwojennej szko³y polskiej w
Br¹swa³dzie, ale m. in. historia szkó³
obecnie funkcjonuj¹cych na terenie gminy
Dywity. Osoby zainteresowane serdecznie
zapraszamy.
(red.)
(red.)

grody:
– pierwsze miejsce w kategorii poezji –
1000 z³,
– pierwsze miejsce w kategorii
opowiadanie – 1000 z³,
– drugie i trzecie miejsca – nagrody
rzeczowe.
Prace nale¿y dostarczyæ na adres
Fundacji „Prymus” (Fundacja „Prymus”,
Bukwa³d 39, 11-001 Dywity; osoba do
kontaktu - Anna Kudosz, tel. 508-095-798)
do dnia 29 paŸdziernika 2009 roku w formie
pisemnej i na p³ytach CD opatrzone
imieniem, nazwiskiem oraz danymi
adresowymi szko³y, w której nauczyciel
pracuje. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi
14 listopada 2009 roku. Szczegó³owy
regulamin konkursu dostêpny na stronach
internetowych: www.fundacjaprymus.pl i
www.zientaramalewska.pl.
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Biegi prze³ajowe i siatkówka na trawie
Dnia 5 lipca 2009 roku w Br¹swa³dzie
w okolicy mostu na £ynie odby³a siê VII
edycja Gminnych Biegów Prze³ajowych.
Rywalizacja odbywa³a siê na ro¿nych
dystansach od 200m do 3000m, w
zale¿noœci od wieku zawodników.
Najbardziej obsadzon¹ kategori¹
wiekow¹ by³a kategoria od 7 do 10 lat na
dystansie 300m. Na najd³u¿szym
dystansie 3000m zdeklasowa³ rywali
zawodnik z Sêtala Damian Dryka, który
ju¿ po pierwszym okr¹¿eniu zyska³

przewagê 500 metrów nad pozosta³ymi
zawodnikami. Uroczystego wrêczenia
medali oraz nagród dokona³ Wójt Gminy
Pan Jacek Szyd³o. Najm³odszy zawodnik
mia³ 6 lat, a najstarszy 33 lata.
Jednoczeœnie w tym samym miejscu
odby³ siê I Gminny Turniej Siatkówki na
trawie, rozgrywany na dwóch boiskach
jednoczeœnie. W Turnieju uczestniczy³o
osiem trzyosobowych zespo³ów z
miejscowoœci Dywity, S³upy, Sêtal, Wad¹g,
Sprêcowo oraz Br¹swa³d.

Mecz fina³owy miêdzy zespo³em Dywity
a zespo³em ze S³up zakoñczy³ siê
zwyciêstwem dru¿yny z Dywit, która
pomimo przegranej w grupie ze S³upami, w
finale zaskoczy³a rywala i wygra³a w
setach 2:0. Medalowe miejsca w
kolejnoœci zajê³y zespo³y z Dywit, S³up i
Br¹swa³du. Organizatorem zawodów
sportowych by³ Urz¹d Gminy Dywity przy
wspó³pracy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej z
Br¹swa³ud.
UG

Gminny Turniej Pi¹tek Pi³karskich
Na Stadionie Komunalnym w
Dywitach dnia 23 sierpnia 2009 roku
odby³ siê Gminny Turniej Pi¹tek
Pi³karskich w dwóch kategoriach
wiekowych: junior i senior. Uroczystego
otwarcia Turnieju dokonali
przedstawiciele Rady Gminy Dywity:
pani Dorota Pszczo³a i pan Longin
Rudzik.
W grupie juniorów uczestniczy³y cztery
zespo³y reprezentuj¹ce so³ectwa
Tu³awki, Dywity, Br¹swa³d oraz KieŸliny
reprezentowane przez zawodników z
miejscowoœci Wad¹g. Niebywa³ym
kunsztem pi³karskim wykazali siê
z a w o d n i c y z Tu ³ a w e k , k t ó r z y
sukcesywnie wygrywali wszystkie
mecze i w efekcie zdobyli pierwsze
miejsce. So³ectwa uplasowa³y siê
kolejno na nastêpuj¹cych pozycjach:
Tu³awki, Br¹swa³d, Dywity, KieŸliny.
W kategorii seniorów zg³osi³o siê piêæ
so³ectw: Sprêcowo, Br¹swa³d,
Ró¿nowo, Dywity, D¹brówka Wielka i w
takiej kolejnoœci zespo³y zajê³y miejsca
w Turnieju. Mecze by³y bardzo zaciête a¿ cztery spotkania zakoñczy³y siê
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remisem. W walce o drugie miejsce w
rzutach karnych Br¹swa³d pokona³
Ró¿owo 4:3.
Organizatorem Turnieju by³ Urz¹d Gminy

Wierzymy w awans

Pi³ka pla¿owa w £ugwa³dzie
Dnia 22 sierpnia 2009 roku odby³
siê ju¿ II £ugwa³dzki Turniej
Siatkówki Pla¿owej. Zg³osi³o siê do
niego 7 zespo³ów, jednak ze wzglêdu
na brak kompletu zg³oszeñ 4 zespo³y
gra³y w jednej kategorii. W turnieju
zagra³y dru¿yny w sk³adach:
Aleksander Juszczyñski i Filip
Adamski – £ugwa³d, Micha³ Jachura i
Konrad Wojtkiewicz – Lidzbark
Warmiñski&Wroc³aw, Kamil Klejna i
Pawe³ Filipowicz – Dywity oraz
Szymon Magun i Tomasz Laskowski
– Olsztyn.
Dru¿yny prezentowa³y bardzo
wysoki i zarazem wyrównany
poziom. Po rozegraniu 6 meczy
systemem „ka¿dy z ka¿dym”
bezapelacyjnym zwyciêzc¹ Turnieju
zosta³ zespó³ w sk³adzie Micha³
Jachura i Konrad Wojtkiewicz.
Drugie miejsce przypad³o zespo³owi

Dywity. Sponsorzy - pan Antoni Nikiel oraz
p a n W i e s ³ a w Tau b - u f u n d o w a l i
zawodnikom s³odkie upominki.
UG
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z Dywit – Kamilowi Klejnie i Paw³owi
Filipowiczowi. Zwyciêzcy zostali
uhonorowani pucharem, medalami i
nagrodami. Wszystkim uczestnikom
serdecznie dziêkujemy i zapraszamy
za rok.
Z. G.

Dru¿yna ze S³up, która o ma³y w³os nie
awansowa³a w ubieg³ym sezonie do ligi
okrêgowej, od pocz¹tku aktualnej rundy
pokazuje, ¿e drugie miejsce na koniec
ostatnich rozgrywek to nie przypadek (sezon
2008/2009 Burza SRWSiO S³upy zakoñczy³a
na 2 miejscu). Aktualnie, Burza realizuje
za³o¿enie na ten sezon, czyli awans do
wy¿szej ligi. Obecnie dru¿yna po rozegraniu
oœmiu meczy rundy jesiennej zajmuje
3 miejsce w tabeli.
Burza SRWSIO S³upy mo¿e liczyæ na
¿yczliwoœæ grupy oddanych i wiernych
kibiców, a tak¿e pomoc finansow¹ z Urzêdu
Gminy. Jednak w obecnych czasach, aby
zapewniæ sprawne funkcjonowanie
organizacji, jak¹ jest klub pi³karski, potrzebne
jest równie¿ wsparcie sponsorów. Z tego
wzglêdu Klub Sportowy Burza SRWSiO S³upy
poszukuje sponsora, którego wiedza oraz
pomoc finansowa i rzeczowa by³aby
nieodzownym wsparciem w codziennej
dzia³alnoœci. Wiêcej informacji na temat klubu
oraz oferty sponsoringowej na stronie
www.burzaslupy.futbolowo.pl
Bogdan Rudnicki

