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Bli¿ej do urzêdu - s. 5

Drodzy Czytelnicy!
Nutka melancholii - s. 6

Tropem Warmiñskich Dramatów
- s. 10

W ubieg³ym roku „Gazeta Dywicka” obchodzi³a swoje pi¹te
urodziny. Informowaliœmy Pañstwa o tym ju¿ w pierwszym numerze
wydanym w 2009 roku. W nat³oku zajêæ redaktorzy gazety szybko
zapomnieli o tym okr¹g³ym jubileuszu. Jednak o naszych urodzinach
nie zapomnia³y w³adze Gminy i podczas ca³orocznego
podsumowania pracy „Gazety Dywickiej” otrzymaliœmy z r¹k Wójta
Gminy Dywity dyplom z podziêkowaniami za piêæ lat pracy oraz s³odk¹
niespodziankê.
Dziœ jednak pragniemy podkreœliæ, ¿e „Gazeta Dywicka” to nie
tylko my, jej obecni redaktorzy, ale równie¿ nasi Poprzednicy oraz
Wspó³twórcy. Wszystkim Im pragniemy serdecznie podziêkowaæ za
w³o¿ony trud, w³adzom Gminy za pamiêæ, a Pañstwu za to, ¿e czytacie
i cenicie sobie wydawan¹ przez nas gazetê. Zapraszamy wiêc do
lektury tego i kolejnych numerów „Gazety Dywickiej”.
£ukasz Ruch

Redakcja - Adres: ul. Olsztyñska 28, 11- 001 Dywity, tel. (89) 5120123, e-mail: gazetadywicka@wp.pl,
Redaktor Naczelny: Kazimierz Kisielew. Zespó³ Redakcyjny: Aneta Fabisiak-Hill, Mariola Grzegorczyk, Henryk Mondroch,
£ukasz Ruch. Sk³ad komputerowy: Jacek Wiœniewski.
Dwumiesiêcznik „Gazeta Dywicka” dostêpny jest w wersji elektronicznej na stronie: www.gokdywity.eu, zak³adka: GazetaDywicka.

Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów w nades³anych materia³ach.
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Sprêcowo. Uroczyste po¿egnanie Pani dyrektor.

Dywity. Kalendarz na rok 2010.

Nasze kapliczki

Serce w dowód wdziêcznoœci
W pi¹tek 26 lutego 2010 roku w Szkole
Podstawowej w Sprêcowie odby³o siê
uroczyste po¿egnanie odchodz¹cej na
emeryturê wieloletniej dyrektor placówki
pani Ireny Palmowskiej. Wdziêcznoœæ za
wk³ad w³o¿ony w rozwój szko³y, zarówno
ten materialny zwi¹zany z jej rozbudow¹,
jak i ten duchowy, dotycz¹cy rozwoju setek
m³odych adeptów ma³ej sprêcowskiej alma
mater – w przepiêkny, wzruszaj¹cy sposób
przewija³ siê w piosenkach stworzonego
przez pani¹ Irenê zespo³u „Sprêcowia”, w
recytowanych wierszach, prezentacjach
multimedialnych oraz wyst¹pieniach grona
pedagogicznego, rodziców i przedstawicieli
w³adz.

W czasie oficjalnej czêœci uroczystoœci
podkreœlano wielokrotnie oddanie Pani
Dyrektor sprawom edukacji, zarówno tej
formalnej, jak równie¿ dba³oœci o czas
wolny dzieci i m³odzie¿y. Przywo³ano Jej
dzia³ania na rzecz integracji szko³y i
spo³ecznoœci lokalnej, promowanie kultury
tradycyjnej na szczeblu lokalnym, jak te¿
poza granicami kraju.
Najpiêkniejszym podziêkowaniem by³o
jednak wielkie, czerwone serce-poduszka,
ozdobione dziesi¹tkami ma³ych serduszek,
przygotowane w dowód wdziêcznoœci i
pamiêci dla Pani Irenki przez jej uczniów.
AFH

Spotkajmy siê w bibliotece
Biblioteka Publiczna w Dywitach ma
zaszczyt zaprosiæ swoich czytelników do
nowej siedziby na ty³ach Zespo³u Szkó³ w
Dywitach (niski parter, wejœcie od stacji
benzynowej, przy drodze ¿u¿lowej ³¹cz¹cej
ul. Jana Paw³a II z ul.. Spó³dzielcz¹).
Biblioteka oferuje ponad 10 000
ksi¹¿ek, w tym szeroki wybór literatury
dzieciêcej, literatury dla doros³ych oraz
dzia³ popularno-naukowy. W przytulnym
k¹ciku czytelniczym na mi³oœników prasy
czeka równie¿ 13 tytu³ów czasopism.

Docelowo w bibliotece powstanie
czytelnia internetowa na 7 stanowisk, ale
ju¿ dziœ mo¿na skorzystaæ z bezp³atnego
dostêpu do Internetu.
Biblioteka czynna jest 5 dni w tygodniu:
poniedzia³ek, wtorek, czwartek i pi¹tek w
godz. 10.00-18.00, a w œrody 8.00–15.00.
Szczegó³owe informacje o pracy bibliotek
gminnych uzyskaæ mo¿na na stronie
www.gokdywity.eu w zak³adce: biblioteki.
Zapraszamy.
(red.)

Ju¿ po raz trzeci Gmina Dywity wyda³a
kalendarz. W tym roku zaprezentowano w
nim wybrane zabytkowe warmiñskie
kapliczki znajduj¹ce siê w gminnych
miejscowoœciach. Na stronie tytu³owej
widnieje najstarsza z nich znajduj¹ca siê
we wsi Br¹swa³d. Kolejne umiejscowione
s¹ m. in. w Rozgitach, KieŸlinach, Nowych
W³ókach, Ró¿nowie oraz Bukwa³dzie.
Zdjêcia do kalendarza oraz projekt
graficzny i sk³ad wykona³a pani Mariola
Grzegorczyk.
(Zak)
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Bodoj dlo ko¿dygo cz³ozieka wesele to
je nowa¿niejszy dziañ w ¿yciu. Sprowdy
woma poziam, co nie ziam, bo som am go
jeszcze i ni mnio³, ale i bez tygo wesela
woma poziam, co po niam to ludziska sia tlo
ziancy jado¿ó. Jek nie zierzyta, to
poœlypsiojta tlo na Huberta i Hilda, bo ³u
niych to zawdy je jojta, ale djochli z jych jojtó,
poziam woma lepsi, co am mnio³ poziedaæ.
No jó, to jenygo dnia, jek am sia ³ustali z
Hubertam kele p³ota, coby sobzie siu³ka
poklepaæ, przylecio³a do noju noszo
siójsiodka Warszazioczka z ejnaldunkam
na wesele. Sprowdy, jek am jó ³oboczyli i tan
ejnladunek, to am œlypsie rozwerli. Bo toc
³óna ch³opa mo i noju na wesele prosi?! Ale
tedy siójsiodka pozieda³a noma, co to ji
szwesterki wesele mo byæ tu na Warniji, a co
my z Hubertam am sia ji ³udali z tó noszó
godkó, jek tu ³u noju bu³a, to am ejnnladunki
ty¿ dostali.
Hubert to sia dziwowa³, co take bogate
ludziska sia w sobota ¿anió. Bo kedajœ na
Warniji, to wesela bu³y w poniydzio³ki abo
wtorki, jek ³u mojych ópów, a w sobota to sia
¿anili te, co za gwo³t geltu ni mnieli. Rod nie
rod, am Hubertoziu tedy ³opoziedzio³, co
tero to je jenaczy, ale ³ón i tak mi poziedo³, co
kedajœ bu³o lepsi.
Jek noju prosili, to am poœli. W sobota
pod zieczór pojechalim do koœcio³a, a tamój
to sprowdy fejn grali, spsiywali, a i ksióndz
jygomoœæ to m³odam gwo³t móndrygo
poziedo³. No jó, jek ju¿ tamój bu³o po
wszystkam, to dali pojechalim do taki
gospody na ³óno wesele. Pode drogó Hildka
to noma jeszcze pozieda³a, cobym sia nie
³u¿erli abo z kam nie pot³ukli i ji wstytu nie
zrobzili przed ludziami, ale my am ji na to ju¿
nic nie ³odpoziedzieli.
Sprowdy, jek am zajechali do ty
gospody, to gamby am rozwerli, bo taki fejny
to ³u noju nie zidzielim. Tlo jek am jyd³o
dostali, to ju¿ cole am sia tak nie radowali.
Palaruch morowy! Takygo djochelstwa to
am jeszcze nie ¿er. Ani to s³óne, ani psierne,
no sprowdy djochelstwo, jek am prandzy
móziu³. Hubert to mi poziedo³, co jek by
kedajœ chtóœ na Warnijskam weselu take co
do³, to ludziska by sia z niygo bez co³an rok
œnieli. No jó, ale jek tak siedzielim, to

Rys. Grzegorz Grzegorczyk

Jyd³a ni ma, kuski dajó

siójsiod zaczó³ noma ³opozieduwaæ,
jeke to fejniste jyd³o ³u niygo na weselu bu³o.
I rojchrowane mniajso, i ryby, i fejne
kartofelki, i klopse i gwo³t jinkszygo. Jek am
tak jygo s³ucho³, to jajzyk mi prazie i w dupa
nie ³uciek.
Sprowdy woma poziam, co na tam
warszawskam weselu to jyd³a za gwo³t nie
bu³o, ale tygo sznapsa to nie jenam za gwo³
jenó¿ dali. No jó i bez niygo to tlo bziyda
bu³a.
Bruderek noszy Warszazioczki to tak
sia ³u¿er, co mu sia jygo kobziyta pomylu³a z
noszó Hildkó. Wszystko bu³o by fejn z tam
pomylaniam, jek ³ón by nie ³usiod sia kele
siójsiodki i nie zaczó³ ji kuski dowaæ.
Palaruch morowy! Jek Hubert to ³oboczu³,
to sprowdy nie strzymo³. Noprzód
Warszazioczki bruderka za kud³y ficiu³, bez
pysk rznó³ i kele jygo baby ³usadziu³, a
potam to sia ³usto³ i poziedzio³: „A djochli z
takam weselam, jyd³a ni ma i jeszcze mi
kobziyta tu ³obce ch³opy ³ob³opsiajó. Jo ida
do cha³upy, co pozryæ!” Jek poziedzio³, tak
ty¿ i zrobziu³!

No jó i tak am z Hubertem i Hildó
przyjechali nazod do noszych chatów.
Sprowdy woma poziam, co Warszazioczka
to do Huberta na drugan dziañ z somygo
rena przylaz³a z bruderkam, co by go z
Hildó za te kuski przeprosiæ. Ziyta co, jo to
ju¿ som tero nie ziam, ale jek tak œlypsiom
na to wesele i cytom abo s³uchom sobzie ³o
takam, jek tu na Warniji kedajœ bu³o, to
musza woma poziedaæ, co chyba Hubert z
jenam to mo recht, co kedajœ tu na Warniji
bu³o lepsi, jek je tero.
To do zidzanio i coby jeszcze roz.
£ukasz Ruch
Jek byœta nie ziedzieli:
kuski – poca³unki, buziaki
jyd³o – jedzenie
jado¿ó – k³óc¹ siê, denerwuj¹
jojta – k³ótnia
ejnladunek – zaproszenie
³u¿erli – upili siê
gelt – pieni¹dze
psierne – ostre
bruderek – brat, braciszek

XVIII Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
Po raz kolejny w Oœrodku Kultury
zbieraliœmy fundusze na pomoc dzieciom z
chorobami nowotworowymi. Zebrana w tym
roku kwota to 3 732,77 z³otych!!!
Spotkanie ludzi o sercach otwartych na
potrzeby innych przebieg³o muzycznie i
tanecznie. W wykonaniu uczniów ze szko³y
w Bukwa³dzie obejrzeliœmy przepiêkn¹
bajkê muzyczn¹ „Brzydkie Kacz¹tko”.
Najm³odsi tancerze Zespo³u Pieœni i Tañca
„Warmia” zaprezentowali polskie tañce, a
przedszkolaki z KieŸlin zaprosi³y wszystkich
do nauki tañców regionalnych. W taneczn¹
podró¿ do Afryki zabra³a nas grupa
studencka „TENDO”, a we wspó³czesnych
rytmach zaprezentowa³a siê m³oda grupa

taneczna z GOK.
Klimat œwi¹t przypomnia³a nam grupa
wokalna ze szko³y w Dywitach wykonuj¹c
wspaniale wspó³czesne kolêdy i pastora³ki.
Jak co roku „pluszakowa loteria z sercem”,
jak i loteria fantowa, cieszy³y siê ogromnym
powodzeniem. Maskotki podarowa³y m. in.
dzieci z przedszkoli w S³upach, KieŸlinach,
Dywitach i uczniowie Zespo³u Szkó³ w
Dywitach.
Nie oby³o siê bez edukacji w dziedzinie
pierwszej pomocy, której uczyli m³odzi
ludzie z Fundacji Jurka Owsiaka. Du¿ym
zainteresowaniem cieszy³o siê stanowisko
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej, która dzieli³a
siê swoim doœwiadczeniem z zakresu iæ siê

bezpieczeñstwa p.po¿. i ratownictwa
wodnego. Po tanecznych, karnawa³owych
pl¹sach mo¿na by³o posiliæ siê w
orkiestrowej kawiarence poprowadzonej
przez 34. Dru¿ynê Harcersk¹
„ANTIDOTUM”.
Jak co roku sk³adamy w imieniu
organizatorów gor¹ce podziêkowania tym
wszystkim sponsorom, którzy wsparli
nasz¹ akcjê. Zarówno firmom z gminy
Dywity, jak i osobom indywidualnym.
Wykonawców zaœ zapraszamy ju¿ dziœ z
nowymi pomys³ami na XIX fina³ w GOK w
Dywitach w 2011 roku. Z Wami wszystko
jest mo¿liwe.
Koordynator akcji - J.O.
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Powo³anie zastêpcy wójta
Mery: Z jakimi zadaniami wi¹¿e siê
funkcja wicewójta?
Daniel Zadworny: Do tej pory wójt
samodzielnie zarz¹dza³ realizacj¹ wiêkszoœci
zadañ. W zakresie udzielanych
pe³nomocnictw wspiera³ go równie¿ sekretarz
gminy. Gmina Dywity jest jednak specyficzn¹
gmin¹ wiejsk¹. Iloœæ mieszkañców i spraw
upodabnia nas do gmin miejsko-wiejskich.
Mamy ju¿ prawie dziesiêæ tysiêcy oficjalnie
zameldowanych mieszkañców. Jesteœmy
po³o¿eni blisko du¿ego miasta – stolicy
regionu. St¹d czêsto dodatkowe zadania
gminy w zakresie: komunikacji, gospodarki
przestrzennej, wodoci¹gów czy kanalizacji.
Ta specyfika gminy i iloœæ zagadnieñ
spowodowa³a podjêcie decyzji, by utworzyæ w
ramach Urzêdu Gminy stanowiska zastêpcy
wójta. Nie jest to zupe³nie odrêbny nowy etat.
To funkcja powierzona jest dodatkowo
sekretarzowi gminy, co wi¹¿e siê z nowymi
kompetencjami.
Mery: Co nale¿y do Pana nowych
obowi¹zków?
DZ: Najwa¿niejsze to bezpoœrednie
nadzorowanie pracy dwóch referatów.
Pierwszy to Referat Edukacji, Kultury, Sportu i
Promocji Gminy, drugi to Gminne Centrum
Informacji (GCI) w Tu³awkach. Je¿eli chodzi o
edukacjê, to wydaje mi siê, i¿ wiedza i
doœwiadczenie dyrektorów naszych placówek
gwarantuje to, i¿ one bêd¹ nadal dobrze
zarz¹dzane. Mam nadziejê, ¿e nasza
wspó³praca bêdzie siê uk³ada³a bardzo
dobrze. Wiêksze zaanga¿owanie zak³adam w
dziedzinie uruchomienia GCI w Tu³awkach.
Mery: Jakie zadania bêdzie realizowaæ
Gminne Centrum Informacji w Tu³awkach?
DZ: Ju¿ od miesi¹ca w adaptowanym na
ten cel budynku pojawili siê nasi pracownicy.
GCI funkcjonowa³o w strukturze Urzêdu

Foto. MERY

Gminy ju¿ jakiœ czas, jednak teraz, gdy
faktycznie zosta³o przeniesione do
wyremontowanego budynku w Tu³awkach,
bêdzie w pe³ni realizowaæ swoje cele. Jest ono
bowiem skierowane do ludzi. Bêdzie
funkcjonowa³o na trzech g³ównych
p³aszczyznach Pierwsza to pomoc spo³eczna
– bêdzie tam filia Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej, a ponadto GCI bêdzie realizowa³o
okreœlone projekty spo³eczne zwi¹zane z
podniesieniem wiedzy i kwalifikacji naszych
mieszkañców. Kolejna to organizacje
pozarz¹dowe. Bêd¹ mog³y korzystaæ z
pomieszczeñ znajduj¹cych siê w GCI, w tym z
sali konferencyjno-szkoleniowej. GCI bêdzie
równie¿ odpowiedzialne za og³aszanie

konkursów na realizacjê przez
organizacje pozarz¹dowe okreœlonych
zadañ finansowanych z bud¿etu gminy.
Trzecia p³aszczyzna to promocja gminy i
o b s ³ u g a p r z e d s i ê b i o r c ó w. O s o b y
zainteresowane inwestowaniem na terenie
gminy bêd¹ mog³y korzystaæ z doradztwa w
zakresie zlokalizowania miejsca, Ÿróde³
finansowania i pomocy administracyjnej przy
realizacji inwestycji. Mamy te¿ ambitny plan,
aby w GCI utworzyæ jednostkê, która
zajmowa³aby siê wdra¿aniem funduszy
europejskich przeznaczonych na rozwój
obszarów wiejskich.
Mery: Dziêkujê za rozmowê. ¯yczê
sukcesów w pracy na dotychczasowym i
jednoczeœnie nowym stanowisku.

Bukwa³d. Powo³anie stowarzyszenia.

Bukwa³d i przyjaciele
Na mapie stowarzyszeñ dzia³aj¹cych w Gminie Dywity wraz z koñcem ubieg³ego roku pojawi³o siê kolejne. W dniu 17
listopada 2009 roku powo³ano do ¿ycia „Stowarzyszenie Przyjació³ Wsi Bukwa³d”. Jak wskazuje nazwa, jego nadrzêdnym
celem jest dzia³anie na rzecz wszechstronnego rozwoju wsi Bukwa³d i jej mieszkañców.
– Naszym g³ównym celem jest
zintegrowanie mieszkañców wsi – informuje
Bogumi³a Brewka, prezes stowarzyszenia.
– Chcemy, poprzez ró¿ne dzia³ania, w tym
dzia³ania projektowe, zachêciæ ludzi do
pracy dla wspólnego dobra. Wierzymy, ¿e
dziêki temu nasza miejscowoœæ bêdzie siê
coraz lepiej rozwijaæ.
Stowarzyszenie chce przede wszystkim
promowaæ dziedzictwo kulturowe wsi i
okolic oraz zachêcaæ mieszkañców,
szczególnie ludzi m³odych, do aktywnoœci.
Wszyscy, którzy przyje¿d¿aj¹ do Bukwa³du,
zachwycaj¹ siê piêknem przyrody. Aby i tak
by³o w przysz³oœci, nale¿y to œrodowisko
naturalne chroniæ. Cz³onkowie
stowarzyszenia zamierza równie¿ podj¹æ
dzia³ania w tym kierunku.
– W chwili obecnej z³o¿yliœmy kilka
projektów i czekamy na wynik – dodaje pani
Bogumi³a. – Zale¿y nam teraz na
zorganizowaniu czasu wolnego dzieciom i
m³odzie¿y z naszej miejscowoœci.
Chcielibyœmy wybudowaæ we wsi plac

zabaw, a tak¿e
zagospodarowaæ teren
znajduj¹cy siê przy
jeziorze. Pieni¹dze na
nasze cele statutowe
s t a r a m y s i ê
pozyskiwaæ nie tylko z
projektów, lecz równie¿
poprzez organizowanie
imprez. W tym roku
zima nam dopisa³a,
wiêc zrobiliœmy kuligi
dla mieszkañców wsi i
jej sympatyków.
Zapa³u zarz¹dowi i
c z ³ o n k o m
stowarzyszenia jak na
Foto. Maria Pierczyñska
razie nie brakuje. Ucz¹
siê zdobywaæ
fundusze, a zarazem poprzez kuligi i
teraŸniejszy i przysz³y rozwój swojej
i n n e i m p r e z y i n t e g r u j ¹ w i e j s k ¹ miejscowoœci.
spo³ecznoœæ. ¯yczymy, aby uda³o im siê
wœród jak najwiêkszej grupy mieszkañców
Kazimierz Kisielew
rozbudziæ poczucie odpowiedzialnoœci za
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Atrakcyjna Gmina z potencja³em
Mery: Urz¹d Gminy Dywity po raz
pierwszy wyst¹pi³ o uzyskanie tytu³u Gmina
Fair Play. Co sk³oni³o Pana do tego, ¿eby
uzyskaæ dla gminy taki tytu³?
Jacek Szyd³o: U podstaw przyst¹pienia
Dywit do konkursu Gmina Fair Play by³a
chêæ potwierdzenia przygotowania gminy
do obs³ugi przysz³ych inwestorów jak i
ocena konkurencyjnoœci naszej gminy
wœród gmin bêd¹cych w podobnej sytuacji
gospodarczej w podobnym po³o¿eniu pod
du¿¹ aglomeracj¹ miejsk¹. Uczestnictwo w
tym konkursie wymusi³o równie¿ dokonanie
wielu analiz dotycz¹cych rozwoju
gospodarczego, budowy infrastruktury
spo³ecznej i technicznej, jak i przyjrzeniu siê
realizacji dotychczasowej strategii gminy.
Tytu³ Gminy Fair Play 2009 Certyfikowana
Lokalizacja Inwestycji przyznany nam zosta³
w grupie gmin podmiejskich. W ca³ym
konkursie uczestniczy³y 152 gminy polskie.
Wyró¿nienie wskazuje na to, ¿e w naszej
gminie mo¿na bezpiecznie inwestowaæ.
Gmina z roku na rok poprawia w³asn¹
infrastrukturê. Podejmuje starania
zmierzaj¹ce do aktywizacji
przedsiêbiorczoœci i promocji regionu.
Mery: Jakie konkretne dzia³ania
podejmuje siê w tym kierunku?
Jacek Szyd³o: Przyk³adem tych starañ i
zabiegów czynionych ju¿ od lat jest np.
otwarcie 22 lutego Gminnego Centrum
Informacji w Tu³awkach, które ma s³u¿yæ
pomoc¹ naszym przedsiêbiorcom,
stowarzyszeniom i fundacjom na terenie
naszej gminy, jak równie¿ wp³ywaæ na
aktywizacjê zawodow¹ naszych
mieszkañców, przeciwdzia³aæ bezrobociu i
pomagaæ w pozyskiwaniu œrodków
unijnych. Dobrym przyk³adem wspierania
przedsiêbiorczoœci jest przyst¹pienie do
budowy strefy przedsiêbiorczoœci pod
Dywitami. 30 grudnia 2009 roku Gmina
podpisa³a z Marsza³kiem województwa
umowê na dofinansowanie tego projektu.
Wartoœæ ca³ego projektu wynosi 3 miliony z³,
a dotacja marsza³ka w ramach

Foto. http://gala2009.fairplay.pl

Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury wyniesie 2 miliony 517
tysiêcy.
Mery: W jaki sposób zostan¹
wykorzystane te œrodki?
Jacek Szyd³o: Za te pieni¹dze
powstanie infrastruktura techniczna: sieæ
kanalizacyjna, wodoci¹gi i kolektory
deszczowe. Pozwoli to na zlokalizowanie
obiektów takich jak parkingi, magazyny,
obiekty handlowe wielkopowierzchniowe,
obiekty gastronomiczne i administracyjnobiurowe. Wczeœniej na ca³y teren zostanie
uchwalony plan miejscowy, który okreœli
sektory inwestowania w taki sposób, aby
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ pogodziæ z
otoczeniem oraz istniej¹c¹ i mo¿liw¹ do
powstania zabudow¹ mieszkaniow¹.
Planowany obszar zajmie powierzchniê
oko³o 43 hektarów, natomiast 25% to
obszary, które bezpoœrednio przeznaczone
zostan¹ pod obiekty na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹.

Mery: Jakie jeszcze inwestycje zosta³y
zaplanowane?
Jacek Szyd³o: W ramach programu
rozwoju obszarów wiejskich w
miejscowoœci Gady wybudowany zostanie
oœrodek rzemios³ zapomnianych wraz ze
œwietlic¹ wiejsk¹. Bêdzie mo¿na tam
poznaæ i nauczyæ siê starych zawodów np.
garncarstwa, tkactwa, koronczarstwa,
kamieniarstwa itp. 9 listopada 2009 zosta³a
podpisana umowa z Marsza³kiem
województwa na realizacjê tej inwestycji.
Jest to wyjœcie naprzeciw odtworzeniu
drobnego, tradycyjnego rzemios³a.
Uwa¿am, ¿e stworzenie lepszych
warunków dla rozwoju przedsiêbiorczoœci
podniesie atrakcyjnoœæ inwestowania w
naszej gminie. Utworzy nowe miejsca
pracy. W ten sposób lepiej zostanie
wykorzystany ca³y potencja³ rozwojowy
wynikaj¹cy z korzystnego po³o¿enia i
skomunikowania z najwiêkszym miastem
regionu.
Mery: Dziêkujê za rozmowê.

Tu³awki. Otwarcie Gminnego Centrum Informacji.

Bli¿ej do urzêdu
Dnia 22 lutego 2010 roku w Tu³awkach dokonano uroczystego otwarcia Gminnego Centrum Informacji (GCI). W uroczystoœci,
poza w³adzami Gminy Dywity, uczestniczyli równie¿: pani Henryka Bochniarz, prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców
Prywatnych Lewiatan, pose³ Janusz Cichoñ oraz Starosta Olsztyñski Miros³aw Pampuch.
W wyremontowanym budynku do
reformy administracyjnej w 1974 roku
funkcjonowa³a Gromadzka Rada Narodowa.
Nastêpnie mieœci³a siê tam szko³a
podstawowa. Po oddaniu do u¿ytku
obecnego budynku szko³y, obiekt sta³
niewykorzystany.
– Budynek sta³ pusty przez kilka lat –
mówi³ podczas uroczystego otwarcia Wójt
Gminy Dywity pan Jacek Szyd³o. –
Szukaliœmy funduszy unijnych na jego
remont i adaptacjê. Razem ze starostwem
staraliœmy siê uzyskaæ œrodki w ramach
programu Infrastruktura i Œrodowisko.
Z³o¿ony przez nas wniosek trafi³ na listê
rezerwow¹. Na takiej liœcie mo¿na czekaæ

d³ugo, wiêc sami dokonaliœmy
modernizacji obiektu.
Koszt remontu i adaptacji budynku na
potrzeby gminy wyniós³ 250 tysiêcy z³otych.
W piêtrowym obiekcie o powierzchni
u¿ytkowej 160 m2 na parterze znajduj¹ siê
biura kierownictwa GCI. Na piêtrze
przygotowano m. in. salê konferencyjnoszkoleniow¹, z której bêd¹ mog³y korzystaæ
organizacje pozarz¹dowe dzia³aj¹ce w
gminie. Ponadto bêdzie siê tam mieœciæ filia
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.
Jednak GCI w g³ównej mierze bêdzie
odpowiedzialne za og³aszanie konkursów na
realizacjê okreœlonych zadañ finansowanych
przez gminê, jej promocjê i obs³ugê

przedsiêbiorców. Tam bêdzie mo¿na
uzyskaæ informacje na temat mo¿liwoœci
inwestowania w gminie Dywity.
– Jest to placówka gminna wysuniêta
najdalej na pó³noc, wiêc mieszkañcy tej
czêœci gminy bêd¹ mieli bli¿ej do urzêdu –
informuje pan Jacek Szyd³o. – Wychodzimy
im naprzeciw. Teraz mieszkañcy z Gradek,
Fr¹czek, Tu³awek czy Nowych W³ók bêd¹
mogli za³atwiaæ sprawy na miejscu.
Planujemy tutaj jeszcze jedn¹ rzecz.
Chcemy zorganizowaæ Lokaln¹ Grupê
Ryback¹ i w³aœnie GCI sta³oby siê jej
siedzib¹.
Kazimierz Kisielew
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Nawigacja dla Gminy Dywity
Mery: Dla Gminy Dywity stworzy³ Pan
pierwsz¹ w Polsce nawigacjê po gminie.
Sk¹d wzi¹³ siê ten pomys³?
Piotr Moszczyñski: Generalnie pomys³
opracowania nawigacji dla Gminy Dywity w
postaci punktów tzw. POI (punktów
u¿ytecznoœci publicznej), bêd¹cych w tym
przypadku numerami porz¹dkowymi
nieruchomoœci, zrodzi³ siê z kilku powodów.
Po pierwsze istniej¹ce na rynku systemy
nawigacyjne nie posiadaj¹ numeracji
budynków na terenach wiejskich, a nawet w
niewielkich miastach. Gmina Dywity bardzo
dynamicznie rozwija siê w sferze
budownictwa, co czasami powoduje, ¿e
lokalnie numeracja porz¹dkowa nie zawsze
mo¿e byæ logiczna. W pewnych warunkach,
np.: braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, trudno
jest przewidzieæ kierunek rozwoju
zabudowy oraz jej dynamikê. Dodaj¹c do
tego istniej¹c¹ star¹ numeracjê, g³ównie na
tzw. koloniach oraz zasady numeracji
nieruchomoœci wynikaj¹ce z przepisów
prawnych, to powoduje to czasami spore
problemy z numeracj¹ porz¹dkow¹.
Numeracja staje siê ma³o logiczna, a przez
to trudna do lokalizacji. Mia³em równie¿ na
uwadze potrzeby ró¿nych s³u¿b (policja,
stra¿, pogotowie) oraz innych np.: firmy

Nutka melancholii

Foto. GOK

Jak co roku u schy³ku karnawa³u w
Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach
zagoœci³y przedwojenne szlagiery i
eleganckie kreacje. Wszystko dlatego, i¿
dnia 6 lutego œwiêtowaliœmy doroczne
spotkanie seniorów Gminy Dywity.
Mo¿na by³o cofn¹æ siê czasie o kilka
dekad obserwuj¹c ponad 80 osób sun¹cych
po parkiecie w takt romantycznych walców i
tang granych przez Orkiestrê Wczorajszego
Fasonu z Olsztyna. Przeboje Mieczys³awa
Fogga przeplata³y siê z kameralnymi
rozmowami o przesz³oœci i teraŸniejszoœci,
plusach i minusach ¿ycia emerytów. Na sali
odnajdywali siê znajomi ze szkolnej ³awy,
dawni s¹siedzi, przyjaciele.
Spotkanie uœwietni³ wystêp poetycki
pensjonariuszy Domu Pomocy Spo³ecznej
„Kombatant”.
(Red.)

Projekt ok³adki
Joanna Kitkowska

kurierskie, zak³ad energetyczny,
poczta. Chcia³em tak¿e, aby zwykli
ludzie mogli ³atwiej dotrzeæ do danego
miejsca. Poza tym mam niechêæ do
papierowych map.
Mery: Na czym to wszystko
polega, jak to dzia³a?
PM: Niektóre systemy
nawigacyjne, jak np. AutoMapa,
pozwalaj¹ u¿ytkownikowi na dodanie
w³asnych punktów POI, które w moim
przypadku by³y numerami adresowymi
na terenie Gminy Dywity (ok. 2600

punktów). Nawigacja do punktów
POI pod wzglêdem funkcjonalnym nie
ró¿ni siê znacz¹co od nawigacji do
numeru adresowego. Wszystkie numery
adresowe w gminie w postaci punktów
POI bêdzie mo¿na bezp³atnie pobraæ w
postaci pliku ze strony internetowej
Gminy Dywity. Taki plik wystarczy
zaimportowaæ do danego systemu
nawigacyjnego i ju¿ system nawigacyjny
zaprowadzi nas do dowolnego miejsca
na terenie Gminy Dywity.
Mery: Ma Pan jeszcze
zainteresowania sportowe. Od
d³u¿szego ju¿ czasu trenuje Pan
siatkówkê i bierze udzia³ w znacz¹cych
zawodach. Ostatnio odniós³ Pan du¿y
sukces.
PM: Tak. Gram w siatkówkê tak
d³ugo, ¿e ju¿ nie pamiêtam. Chyba oko³o
18 lat. Sukcesów by³o sporo. Ostatnie to
trzecie miejsce w Pucharze Œwiata
Siatkówki Osób Niepe³nosprawnych na
Stoj¹co, który odby³ siê w Kambod¿y w
Phnom Penh w grudniu 2009 roku oraz
mistrzostwo Polski w siatkówce. Gra³em
tam jako zawodnik klubu Atak Elbl¹g.
Mery: Dziêkujê za rozmowê. ¯yczê
wspania³ych pomys³ów i dalszych
sukcesów.

Stra¿ Gminna
Od dnia pierwszego stycznia 2010
roku na terenie naszej gminy mo¿emy
spotkaæ funkcjonariuszy Stra¿y
Gminnej. Z pocz¹tkiem Nowego Roku
Gminê Dywity –
na mocy
porozumienia – obs³uguje Stra¿
Miejska z Olsztyna. Jesteœmy
po³o¿eni blisko du¿ego miasta,
dlatego atrakcyjne po³o¿enie sprzyja
rozwojowi. Przybywa mieszkañców, a
w zwi¹zku z tym równie¿ iloœæ ró¿nych
spraw i problemów. Stra¿nicy bêd¹
zajmowali siê ró¿nego rodzaju
pomoc¹, interwencj¹, ochron¹
obiektów komunalnych.
Do uprawnieñ stra¿ników nale¿y
m. in.: udzielanie pouczeñ, w
uzasadnionych przypadkach

legitymowanie osób,
przeszukiwanie podejrzanych. Osoby
stanowi¹ce zagro¿enie mog¹ byæ ujête i
doprowadzone do najbli¿szej jednostki
policji. Stra¿nicy mog¹ równie¿
dokonywaæ czynnoœci wyjaœniaj¹cych,
nak³adaæ grzywnê, wydawaæ okreœlone
polecenia, jak równie¿ usuwaæ lub
unieruchamiaæ pojazdy przez
blokowanie kó³, wed³ug okreœlonych
przepisów ruchu drogowego.
Szczegó³owe informacje na temat
dzia³ania stra¿ników mo¿emy odnaleŸæ
w Internecie na stronie Urzêdu Gminy:
www.bib.dywity.nowoczesnagmina.pl
Mery

Tu³awki w rytmie makareny
Z inicjatywy nauczycieli klas 0-III
Zespo³u Szkó³ w Tu³awkach w dniu 23
stycznia 2010 roku odby³ siê ju¿ po raz
kolejny „Bal karnawa³owy z babci¹ i
dziadkiem”. Gotowoœæ do wspólnej
zabawy zaoferowa³o ponad 70
seniorów. Najm³odsi uczniowie szko³y
przygotowali czêœæ artystyczn¹, a
zabawê prowadzi³ zawodowy
wodzirej pan Zbigniew Wanat.

Dziadkowie i babcie brawurowo
odtañczyli makarenê oraz brali udzia³ w
licznych konkursach.
Szczególne podziêkowania za
pomoc w przygotowaniu imprezy
nale¿¹ siê rodzicom, którzy zadbali o
s³odki poczêstunek, przygotowuj¹c
domowe wypieki. Za rok powtórka!
Dziadkowie szykujcie stroje balowe… .
(Org)
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Ju¿ 5 lat minê³o...
Przez kilkanaœcie lat w Gminie Dywity,
czêsto zarówno ze strony jej mieszkañców
jak i w³adz, pada³y propozycje za³o¿enia
lokalnej gazety. Nikt jednak przez d³u¿szy
czas nie potrafi³ zamieniæ s³ów w czyny.
Powodów tych pocz¹tkowych niepowodzeñ
by³o wiele. Brak osób gotowych do
kierowania redakcj¹ oraz funduszy na
wydawanie lokalnej prasy. Jednak po wielu
zmaganiach, miêdzy innymi dziêki
inicjatywie ówczesnego radnego pana
Mariana Tyszkiewicza, uda³o siê znaleŸæ
ludzi gotowych prowadziæ redakcjê oraz
pozyskano niezbêdne fundusze. W efekcie
w po³owie 2004 roku ukaza³ siê pierwszy
numer kwartalnika „Gazeta Dywicka”.
Pocz¹tkowo gazetê tworzy³ zespó³
redakcyjny w sk³adzie: Joanna Wilczek,
Urszula Derlacz, Miros³awa Klejna, Aneta
Fabisiak-Hill, Anna Maliñska oraz Marian
Tyszkiewicz na czele z redaktor naczeln¹
pani¹ Dorot¹ Pszczo³¹.
Wraz z up³ywem czasu zmienia³a siê
sama gazeta, jak i osoby, które j¹ tworzy³y.
Najbardziej istotne zmiany zasz³y bardzo
szybko. Wraz z trzecim numerem „Gazety
Dywickiej” redaktorem naczelnym zosta³
pan Kazimierz Kisielew, który tê funkcjê
sprawuje do dziœ. W gronie redakcyjnym
zmian te¿ nie brakowa³o. Z koñcem 2004
roku w do³¹czy³a do niego pani Mariola
Grzegorczyk, a sk³adem komputerowym
zaj¹³ siê Daniel Ciszewski.
W roku 2005 w „Gazecie Dywickiej”
pojawi³ siê pierwszy sta³y cykl zatytu³owany
„Tropem Warmiñskiej Przygody”, którego
pomys³odawc¹ i autorem by³ nowy cz³onek
kolegium redakcyjnego pan Henryk
Mondroch. W tym te¿ roku zaczê³a siê
krystalizowaæ struktura redakcji, w której
sk³ad wchodzili: redaktor naczelny
Kazimierz Kisielew oraz redaktorzy: Aneta
Fabisiak-Hill, Joanna Wilczek, Mariola
Grzegorczyk i Henryk Mondroch.

Zima z GOK
Animatorzy GOK zaproponowali w tê
mroŸn¹ zimê spêdzenie czasu wolnego
od nauki w œwietlicach wiejskich.
Zimowiska odby³y siê w nastêpuj¹cych
miejscowoœciach: Br¹swa³dzie,
D¹brówce Wielkiej i KieŸlinach. Tam
dzieci pod okiem kadry specjalistów
mog³y rozwijaæ swoje talenty artystyczne.
Nie zabrak³o atrakcji, a na zakoñczenie
warsztatów odby³y siê zabawy
karnawa³owe. W KieŸlinach stra¿acy
przygotowali kulig z ogniskiem.
Pó³zimowisko w Sêtalu skupi³o
mi³oœników komputerów i Internetu. W
jednodniowych warsztatach
karnawa³owych uczestniczy³y dzieciaki
we Fr¹czkach, Gradkach i Ro¿nowie.
Wykonywa³y kolorowe maski i uczy³y siê
tañca towarzyskiego. Wszystkim
uczestnikom zajêæ serdecznie
dziêkujemy za udzia³ i do zobaczenia w
wakacje!
J.O.

Foto. KK

O tym, ¿e „Gazeta Dywicka” czêœciowo
nastawiona jest na promocjê tradycji i
historii regionu, œwiadczy wczeœniej
wspomniany cykl artyku³ów autorstwa
Henryka Mondrocha oraz opowiadania w
zanikaj¹cej gwarze warmiñskiej, które
publikowane s¹ cyklicznie pocz¹wszy od
siódmego numeru gazety. Wtedy to w
sk³adzie kolegium redakcyjnego lokalnego
kwartalnika pojawi³ siê £ukasz Ruch.
Kolejne lata w pracy „Gazety Dywickiej” nie
przynosi³y wiêkszych zmian. Jedynie w
grudniu 2006 roku, po odejœciu Daniela
Ciszewskiego, sk³adem komputerowym
gazety przez rok zajmowa³ siê Artur
Smekla.
Koniec roku w „Gazecie Dywickiej”
bardzo czêsto przynosi³ zmiany, a
dowodem na to s¹ kolejne lata. W grudniu
2007 roku dzia³ techniczny przej¹³ Jacek
Wiœniewski, który zmieni³ równie¿ styl
gazety. Kolegium redakcyjne podjê³o zaœ ¹

wa¿n¹ decyzjê o zmianie z nowym
rokiem kwartalnika „Gazeta Dywicka” w
dwumiesiêcznik. Z koñcem 2008 roku
kolegium opuœci³a Joanna Wilczek i tak
ukszta³towa³a siê obecna redakcja. Dziœ
stanowi¹ j¹: redaktor naczelny: Kazimierz
Kisielew; redaktorzy: Aneta Fabisiak-Hill,
Mariola Grzegorczyk, Henryk Mondroch i
£ukasz Ruch. Sk³adem komputerowym
zajmuje siê Jacek Wiœniewski.
Obecnie „Gazeta Dywicka”, tak jak
obiecywali jej za³o¿yciele, wci¹¿ pisze o
przesz³oœci i teraŸniejszoœci naszej Gminy,
informuje o wydarzeniach i przedstawia
mieszkañców, którzy swoimi zdolnoœciami
i dzia³aniami rozs³awiaj¹ j¹ nie tylko w
regionie, ale i w kraju. Wszystko to zaœ
dziêki pomys³odawcom, redaktorom oraz
wspó³pracownikom „Gazety Dywickiej”.
Warmiak

Oœrodek Zdrowia w Tu³awkach
W Oœrodku Zdrowia w Tu³awkach
ostatnio sporo siê zmieni³o. Obecny
kierownik, doktor Tomasz Kardacz, wykona³
du¿o prac remontowych. Pojawi³y siê
nowoczesne toalety, s¹ tak¿e przygotowane
pomieszczenia na potrzeby rehabilitacji czy
te¿ nowych specjalistycznych gabinetów.
Wymieniona zosta³a instalacja
kanalizacyjna, elektryczna, czêœciowo
grzewcza, pojawi³y siê nowe skrzynki
bezpiecznikowe, jest równie¿ ciep³a woda.
W przysz³ym roku planowane jest
ocieplenie budynku oraz wymiana pieca
grzewczego.
– Przez ca³y czas zmierzam do tego, by
w Tu³awkach powsta³ punkt rehabilitacji –
mówi Tomasz Kardacz. – Byæ mo¿e na
jesieni uda nam siê uzyskaæ zgodê NFZ-u,
co jest bardzo trudne. Czasowym
problemem jest te¿ to, ¿e jeszcze nie mamy
tam zatrudnionego lekarza na sta³e. Do tego
czasu nie jesteœmy w stanie okreœliæ godzin
przyjêæ lekarzy. Godziny przyjêæ bêd¹
wywieszane na Oœrodku Zdrowia i sklepie.
Pani So³tys bêdzie posiada³a informacjê, kto

z lekarzy bêdzie przyjmowa³ i w jakich
godzinach w Tu³awkach, Dywitach i w
Olsztynie. Mo¿na równie¿ rejestrowaæ siê
telefonicznie w godzinach, kiedy
zwyczajowo przyjmowa³ lekarz. W tym
czasie bêdzie obecna pielêgniarka i na
lekarza bêdzie mo¿na ewentualnie
poczekaæ. Udogodnieniem dla pacjentów
jest to, ¿e ja i doktor Maciej WoŸniczka
wykonujemy badanie USG na miejscu.
Rozpoznajemy wiele schorzeñ i w razie
potrzeby odsy³amy bezpoœrednio do
szpitala. To bardzo pomaga pacjentom i
skraca drogê leczenia.
Wa¿nym udogodnieniem jest te¿ to, ¿e
jak nie bêdzie lekarza w Tu³awkach, to
doktor zaprasza pacjentów równie¿ do
Oœrodka Zdrowia w Dywitach i w Olsztynie
na ulicy 1 Maja 3 (na pierwszym piêtrze).
Wielu pacjentów woli skorzystaæ z pomocy
w Olsztynie. Przychodnia mieœci siê w
centrum, za ni¹ znajduje siê parking.
Bezpoœrednio przed budynkiem znajduje
siê równie¿ przystanek autobusowy.
Mery
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„Radosna szko³a” równie¿ w dywickiej podstawówce!
Od nowego roku kalendarzowego
uczniowie klas 0–III maj¹ mo¿liwoœæ
korzystania z doskonale wyposa¿onej w
pomoce dydaktyczne sali edukacyjnej
mieszcz¹cej siê w nadbudowanej czêœci
szko³y. Pomoce s³u¿¹ do zajêæ ruchowych, a
materia³y edukacyjne wspomagaj¹
wszechstronny rozwój dzieci. Z sali korzystaj¹
równie¿ dzieci grupy m³odszej w ramach
opieki œwietlicowej.
Dziêki z³o¿onemu przez szko³ê projektowi
do Ministerstwa Edukacji Narodowej uda³o
nam siê wyposa¿yæ salê w pomoce na ³¹czn¹
kwotê 12.000 z³. Czekamy równie¿ na decyzjê
w sprawie otrzymania dotacji na szkolny plac
zabaw, którego wartoœæ wynosiæ bêdzie
100.000 z³ (z dofinansowaniem po³owy
bud¿etu ze œrodków gminy).
Mamy nadziejê, ¿e nareszcie nasze
maluchy bêd¹ mia³y na posesji szko³y ma³y
plac zabaw do zajêæ rekreacyjno–sportowych.
Bo¿ena Wojarska

Foto. Bo¿ena Wojarska

Rozwój przez kompetencje
Gimnazjum Publiczne zadeklarowa³o swój udzia³ w projekcie wspó³finansowanym przez Uniê Europejsk¹ w ramach
œrodków EFS. Po weryfikacji wniosków szko³a zosta³a zakwalifikowana do udzia³u jako jedna ze stu spoœród 200
zg³oszonych placówek oœwiatowych.
Projekt „Rozwój przez kompetencje”
skierowany jest do uczniów klas I
gimnazjum, którzy w ramach zajêæ
pozalekcyjnych rozwijaæ bêd¹ kompetencje
matematyczno–przyrodnicze w dwóch
Szkolnych Zespo³ach Kompetencyjnych
oraz w Zespole Uczelnianym. Do Zespo³u
Uczelnianego, przy wspó³pracy z

rodzicami, zg³oszono trzech uczniów.
Jeœli przejd¹ oni pomyœlnie rekrutacjê, bêd¹
mogli rozwijaæ siê pod bezpoœrednim
nadzorem pracowników naukowych
Uniwersytetu Gdañskiego.
Projekt jest 3–letni. Szko³a otrzyma
sprzêt bardzo przydatny w pracy, tj. tablicê
interaktywn¹, laptop, projektor

multimedialny, aparat cyfrowy i
drukarkê. Bêdzie to ju¿ druga tego typu
tablica pozyskana przez szko³ê, z której
bêd¹ mogli korzystaæ uczniowie.
Dyrektor ZS w Dywitach
Bo¿ena Wojarska

Klub Oœmiu
M³odzie¿ gimnazjum w Dywitach zainspirowa³y zasady stanowi¹ce podstawê dzia³añ wolontariuszy skupionych w szkolnych
Klubach Oœmiu. S¹ one nastêpuj¹ce: zasada indywidualnego zaanga¿owania wolontariuszy w pomoc potrzebuj¹cym, etyczna
zasada Kazimierza Lisieckiego „wstyd za z³o” i zasada budowania cywilizacji mi³oœci. Kluby z terenu ca³ej Polski skupione s¹
przy warszawskiej Fundacji „Œwiat na Tak”.
Uczniowie dywickiego gimnazjum
za³o¿yli taki klub w swojej szkole w
paŸdzierniku 2009 roku. Od tego czasu
zrealizowali ju¿ Wiele ze swoich
zamierzeñ. Dziêki wspó³pracy i wsparciu
Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Dywitach, Oœrodka Zdrowia oraz
proboszcza dywickiej parafii
wolontariusze nios¹ wsparcie 4 seniorom
mieszkaj¹cym na terenie naszej gminy.
M³odzie¿ pomaga równie¿ m³odszym
kolegom w odrabianiu prac domowych
podczas zajêæ œwietlicowych.
Przed Wigili¹ wolontariusze
zorganizowali kiermasz ozdób
œwi¹tecznych i z zebranych pieniêdzy
przygotowali paczki dla dzieci i
m³odzie¿y. Nawi¹zana te¿ zosta³a
wspó³praca z Domem Kombatanta w
Olsztynie, która zaowocowa³a m. in.
siê w zbiórkê pieniêdzy na rzecz dzieci
wspólnym balem karnawa³owym. poszkodowanych podczas trzêsienia
Wolontariusze wspierali równie¿ GOK z i e m i n a H a i t i . D o c e n i a j ¹ c i c h
przy organizacji Wielkiej Orkiestry zaanga¿owanie i chêæ niesienia pomocy
Œwi¹tecznej Pomocy oraz zaanga¿owali

Foto. Mery

potrzebuj¹cym pañstwo ¯ejmo,
w³aœciciele „Strusiolandii”, nagrodzili
m³odzie¿, organizuj¹c im nieodp³atnie
kulig.
Rewa
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Bukwa³d. Wyró¿nienie w konkursie „Czysty las”.

Las jest moim przyjacielem
Od kwietnia do czerwca 2009 roku uczniowie, rodzice i pracownicy Szko³y Podstawowej w Bukwa³dzie uczestniczyli w V
Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Czysty las”, któremu patronuj¹ Dyrektor Generalny Lasów Pañstwowych oraz Prezes
Towarzystwa Przyjació³ Lasu. Has³em przewodnim by³a w tym roku edukacja leœna.
Szko³a Podstawowa w Bukwa³dzie ju¿
po raz drugi uczestniczy³a w konkursie. W
tym roku doceniono wk³ad w³o¿ony w
realizacjê zwi¹zanych z nim zadañ i
przyznano szkole wyró¿nienie na szczeblu
regionalnym. Odbioru nagrody podczas
uroczystego podsumowania konkursu 22
stycznia 2010 roku w Nadleœnictwie
Parciaki dokona³a pani Iwona S³owik,
koordynator projektu wraz z uczennic¹ Juli¹
Brewk¹.
– Ochrona lasów jest bardzo wa¿na,
wymaga jednak edukacji, szczególnie
wœród dzieci – mówi pani Iwona S³owik,
nauczycielka nauczania zintegrowanego i
szkolny koordynator konkursu. – Tak
zaplanowaliœmy dzia³ania, aby mogli wzi¹æ
w nich udzia³ uczniowie, rodzice oraz
wszystkie osoby pracuj¹ce w szkole.
Chcieliœmy równie¿, ¿eby w czêœci by³y to
dzia³ania praktyczne na terenie lasu.
W szkole uczniowie opracowywali
albumy chronionych leœnych kwiatów oraz
prezentuj¹ce parki narodowe. Wraz z
rodzicami uk³adali zasady korzystania z
lasu. Mi³oœnicy zajêæ plastycznych mogli
wzi¹æ udzia³ w szkolnym konkursie „Las jest
moim przyjacielem, wiêc go chroniê”.
Uroczyœcie obchodzono równie¿ w szkole
Œwiatowy Dzieñ Ziemi.
– We wspó³pracy z leœniczym
Eugeniuszem Pilgujem wziêliœmy udzia³ w
projektowaniu i zak³adaniu Zielonej Klasy w

Foto: SP Bukwa³d

Br¹swa³dzie – dodaje pani Iwona S³owik.
– Uczniowie z klas IV-VI sadzili drzewka i
krzewy leœne. Klasy 0-III podczas spotkania
z leœniczymi panem Jackiem Nojkampfem i
panem Jackiem Goliankiem poznawa³y
formy ochrony lasu i uczy³y siê
rozpoznawaæ drzewa. Wiedzê tê
wykorzystaliœmy póŸniej wykonuj¹c
metryczki do drzew i krzewów znajduj¹cych
siê na terenie naszej szko³y.
Edukacja leœna to nie tylko poznawanie

lasu, jego mieszkañców i rosn¹cych w
nim roœlin. To równie¿ nauka w³aœciwego
korzystania z jego zasobów i ich ochrona.
Du¿o uwagi w realizacji konkursowych
zadañ poœwiêcono propagowaniu idei
zachowania w lesie czystoœci. Las bez
œmieci jest ³adniejszy, zdrowszy i
bezpieczniejszy nie tylko dla
mieszkaj¹cych w nim zwierz¹t, lecz
równie¿ dla wszystkich odwiedzaj¹cych
go ludzi.
Kazimierz Kisielew

Na festiwalu i wycieczce z Einsteinem za rêkê
Min¹³ ju¿ rok od momentu, w którym Gimnazjum Zespo³u Szkó³ w Dywitach przyst¹pi³o do drugiej edycji projektu „Za rêkê z
Einsteinem”. Projekt ten realizowany jest na terenie trzech województw: pomorskiego, warmiñsko-mazurskiego i
kujawsko-pomorskiego. Finansowego wsparcia udzielili: Europejski Fundusz Spo³eczny i bud¿et pañstwa.
O ile rzecz¹ zwyczajn¹ jest udzia³
zainteresowanej m³odzie¿y w zajêciach
dodatkowych z fizyki, chemii, matematyki i
jêzyków obcych, to pewn¹ innowacjê
stanowi¹ dzia³ania odbywaj¹ce siê poza
szko³¹. W pierwszym pó³roczu bie¿¹cego
roku szkolnego uczniowie naszej szko³y
wziêli udzia³ w trzech takich
przedsiêwziêciach.
Pierwszym z nich by³o uczestniczenie
m³odzie¿y w Olsztyñskich Dniach Nauki,
które zorganizowane zosta³y przez UWM w
Olsztynie. Odby³y siê one 23 wrzeœnia 2009
roku i ich g³ówn¹ atrakcj¹ by³y zajêcia z
fizyki oraz biologii-ekologii. Pokaza³y one,
¿e nauka mo¿e byæ ciekawa.
Przedsiêwziêcie to by³o wspomo¿eniem
codziennej pracy szko³y. Poprzez
pokazywanie urz¹dzeñ i laboratoriów,
poprzez mo¿liwoœæ uczestniczenia w
niedostêpnych na co dzieñ
eksperymentach, m³odzie¿ znalaz³a siê w
samym centrum nauki. Nie tej teoretycznej,
ale bardziej praktycznej.
W dniach 15-16 paŸdziernika odby³a siê

wycieczka edukacyjna do Gdañska.
Wyjazd do Trójmiasta by³ nagrod¹ za
aktywne uczestnictwo w dodatkowych
zajêciach szkolnych organizowanych w
ramach projektu. Atrakcje wycieczki
nawi¹zywa³y do zajêæ dodatkowych
realizowanych w szkole. Uczniowie
zapoznali siê z zasadami pracy pochylni
po³o¿onych wzd³u¿ Kana³u Elbl¹skoOstródzkiego. W elektrowni wodnej w
Bielkowie ko³o Gdañska poznali budowê i
z a s a d y p r a c y t u r b i n y. W r a z z
przewodnikiem podziwiali najciekawsze
atrakcje stolicy województwa pomorskiego,
a w Centrum Edukacyjnym „Hevelianum”
byli uczestnikami interaktywnej wystawy.
Tematami przewodnimi by³a astronomia
oraz „Energia w kuchni”. Na zakoñczenie
pobytu w Gdañsku udali siê do manufaktury
s³odyczy „Ciu-Ciu – Cukier Artists”, by byæ
obserwatorami produkcji wyrabianych tu
s³odyczy.
14 grudnia zaœ do szko³y przyjechali
wyk³adowcy z uniwersytetu w Olsztynie w
celu przeprowadzenia zajêæ z fizyki,

matematyki i chemii. Wszyscy
uczniowie naszej szko³y wziêli udzia³ w
tych zajêciach i mieli szansê poczuæ siê
jak prawdziwi studenci – naukowcy.
Kolejnym dzia³aniem, skierowanym tym
razem do nauczycieli, jest udzia³ w
warsztatach, konferencjach i seminariach.
Poza tym zarówno uczniowie jak i
nauczyciele maj¹ korzyœæ z platformy
internetowej projektu, na której mo¿na
znaleŸæ m. in. interaktywne lekcje, gry
edukacyjne oraz ciekawe konkursy.
Warto nadmieniæ, ¿e dziêki realizacji
tego projektu wzbogaci³o siê wyposa¿enie
szko³y, gdy¿ mamy ju¿ mo¿liwoœæ
korzystania ze sprzêtu multimedialnego:
laptopa, rzutnika i tablicy interaktywnej. W
szczególnoœci tablica interaktywna jest
niezwykle ciekawym novum wyposa¿enia
szko³y. To dziêki niej ³atwiej jest zrozumieæ
uczniom trudne zagadnienia z
matematyki, fizyki i innych przedmiotów.
(ZS Dywity)
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TROPEM WARMIÑSKICH DRAMATÓW, cz. 2.

Z mroków niepamiêci – Spiegelberg 1945
Podczas dzia³añ frontowych II wojny
œwiatowej, w styczniu 1945 roku, Armia
Czerwona zdobywa³a i zajmowa³a coraz to
wiêcej miejscowoœci dawnych Prus
Wschodnich. Ewakuacja ludnoœci cywilnej
przed nadchodz¹cym frontem og³oszona
by³a przez w³adze niemieckie zbyt póŸno,
dlatego podczas ucieczki panowa³
ogromny chaos i dezorientacja. Cywilni
uciekinierzy z okolic Dywit kierowali siê na
pó³noc, aby stamt¹d dostaæ siê w g³¹b
Niemiec. Niektórzy mieszkañcy, mimo
œwiadomoœci gro¿¹cego im
niebezpieczeñstwa, decydowali siê zostaæ
w swoich domostwach. Jeszcze inni
szukali schronienia u s¹siadów
mieszkaj¹cych nieco dalej od wsi – na
koloniach, licz¹c, ¿e uda im siê tam
wspólnie, bezpiecznie przetrwaæ trudny
wojenny czas.
Kilku starców oraz kobiety z dzieæmi w
ró¿nym wieku z ówczesnego Sprêcowa
(niemiecka nazwa Spiegelberg) oraz okolic
schroni³o siê na koloni w gospodarstwie
r o d z i n y p a ñ s t w a W i t t ó w. P o œ r ó d
miejscowych znalaz³y siê tam równie¿
wyczerpane ucieczk¹ kobiety, które
wêdrowa³y a¿ z E³ku.
Gospodarstwo pañstwa Witt, po³o¿one
na uboczu, oddalone nieco od drogi do
Dobrego Miasta, stanowi³o potencjalnie
dobre miejsce na unikniêcie zagro¿enia.
Chocia¿ dom nie by³ du¿y, schroni³o siê w
nim oko³o 50 osób, wiêc by³o bardzo
ciasno.
UchodŸcy prze¿ywali ogromny strach
przed œmierci¹, jak te¿ przed
okrucieñstwami czerwonoarmistów. Mimo
to niektóre kobiety skrycie wychodzi³y noc¹
do swoich gospodarstw w Sprêcowie.
Karmi³y zwierzêta gospodarskie, zbiera³y
jajka i, co najwa¿niejsze, doi³y krowy, aby
mieæ mleko dla niemowl¹t. Trudne
koczowanie trwa³o oko³o tygodnia.

Wypadek
W ostatnich dniach stycznia 1945 roku
do domu wdarli siê pierwsi ¿o³nierze Armii
Czerwonej. Najpierw pozbawili
uciekinierów wszystkiego, co mia³o
jak¹kolwiek wartoœæ, szczególnie cenne
by³y zegarki, buty i ¿ywnoœæ. Nastêpnie
bezlitoœnie znêcali siê oraz gwa³cili
sterroryzowane kobiety, po czym
odchodzili. Po kilku godzinach przychodzili
inni ¿o³nierze, koszmar siê powtarza³ i tak
przez oko³o trzy doby.
Czêœæ osaczonych cywilów mówi³a
polsk¹ gwar¹ warmiñsk¹, co niekiedy
pomaga³o w wyb³aganiu u ¿o³nierzy
odrobiny litoœci. Jednoczeœnie by³o to dla
niektórych bardzo podejrzane, irytuj¹ce i
niepojête - sk¹d Niemcy znaj¹ jêzyk
polski?!?
Jeden z ch³opców przebywaj¹cych w
domu Wittów, czternastoletni Alois ze

Foto. Archiwum

Sprêcowa, swoje „legowisko” mia³ w
kuchni pod sto³em. By³ on œwiadkiem
s c e n y, g d y 1 l u t e g o 1 9 4 5 r o k u
rozwœcieczony pijany Czerwonoarmista,
uderzaj¹c kolb¹ karabinu o pod³ogê,
wykrzykiwa³:
– Pol’aki wy, ili Niemce?!?!… Pol’aki wy,
ili Niemce?!?!…
Wtem pad³ strza³. Wrzeszcz¹cy
¿o³nierz zamilk³ i osun¹³ siê na pod³ogê.
Karabin, którym uderza³ – wypali³. Kula
przesz³a przez podbródek i trafi³a go w
g³owê. Spowodowa³o to jego œmieræ na
miejscu. Towarzysze zabitego kompana,
rozjuszeni wypadkiem, niespodziewanie

Foto. Archiwum

przeczuwaj¹c, ¿e teraz zdarzy siê coœ
bardzo z³ego, wraz z innymi trzema
osobami wybiegaj¹ z budynku. Pomimo
œniegu i ch³odu przera¿ony ch³opak w
ukryciu, z bezpiecznej odleg³oœci,
obserwuje, co siê dzieje na posesji. W
domu wci¹¿ pozostawa³y jego siostra oraz
matka.

¯ywcem spaleni
Po krótkim czasie ¿o³nierze powrócili.
Byli rozwœcieczeni (obwiniali uciekinierów
za œmieræ swego kompana). Wszystkim
osobom rozkazali szybko opuœciæ dom,
ustawiæ siê i przygotowaæ do pieszej
wêdrówki. Krzyk i lament kobiet oraz
wrzask i p³acz dzieci by³y bardzo
donoœne. Ze stodo³y do domu ¿o³nierze
kazali znosiæ s³omê. Sta³o siê jasne, ¿e
chc¹ podpaliæ budynek.
Spoœród wszystkich lamentuj¹cych
uciekinierów kobieta o nazwisku Olk
krzycza³a najg³oœniej i bardzo œmia³o,
poniewa¿ w budynku zostali jej rodzice,
którzy jako chorzy starcy nie byli w stanie
opuœciæ ³ó¿ek. Wzburzona, zrozpaczona i
zdesperowana pani Olk wykrzykiwa³a, ¿e i
tak ich wszystkich pozabijaj¹, nie warto
nigdzie iœæ itd. Jeden z ¿o³nierzy widz¹c
to, bez chwili namys³u czy ostrze¿enia
histeryzuj¹c¹ kobietê zastrzeli³.
W³aœciciel domu, pan Anton Witt, równie¿
nie móg³ siê bezczynnie przygl¹daæ
dramatycznej sytuacji.
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Zacz¹³ b³agaæ ¿o³nierzy, chc¹c odwieœæ
ich od spalenia jego domu wraz z dwójk¹
schorowanych starców znajduj¹cych siê
wewn¹trz. Na to inny Czerwonoarmista
szybko przebi³ Witta bagnetem. Gospodarz
skona³ na schodach swego domu. Wœród
uciekinierów zapanowa³a rozpacz,
obojêtnoœæ i zrezygnowali z dalszego
oporu. ¯o³nierze podpalili dom, a grupê
cywilów poprowadzili w nieznanym
kierunku.
Gdy zawierucha wojenna nieco ucich³a,
ze zgliszcz spalonego domu s¹siedzi
wydobyli zwêglone koœci i szcz¹tki ¿ywcem
spalonych starców Olk. Wraz z zastrzelon¹
na podwórzu ich córk¹ oraz
zamordowanym gospodarzem Antonem
Wittem pochowali ich w ogródku za
przydro¿n¹ kapliczk¹, gdzie spoczywaj¹ do
dziœ.

Straceni
Nikt z uprowadzonych wtedy przez
Sowietów cywilów do dziœ nie da³ ¿adnego
znaku ¿ycia. Nie odnaleziono ich cia³, jak
równie¿ w ¿aden inny sposób nie
potwierdzono ich œmierci ani tego, ¿e ¿yj¹.
Gdyby osoby te zosta³y zes³ane na Sybir,
jak wielu innych mieszkañców ówczesnego
Spiegelberg, to z pewnoœci¹ ktoœ z
ocala³ych zes³añców mia³by jakieœ
informacje na temat ich losu. Jest bardzo
prawdopodobne, ¿e osoby te zosta³y
szybko stracone i nie doczeka³y nawet
zsy³ki na Sybir, zw³aszcza ¿e by³o wœród
nich wiele dzieci.
Na podstawie relacji dawnych
mieszkañców Sprêcowa uda³o siê ustaliæ
(niepe³n¹) listê osób, które zosta³y stracone,
a w tamtych dniach schroni³y siê w domu
Wittów. By³y to nastêpuj¹ce osoby: pani
Reimann i troje jej dzieci, pani Kochanek z
trójk¹ dzieci, pani Polakowska z trójk¹
dzieci oraz jej córka z dwójk¹ dzieci, pani
Schulz i jej dwoje dzieci, pani Zinda, pani
Schirmann, pani Olk z synem oraz druga
rodzina Olk - dwoje starców wraz córk¹,
pani Gollan z dwójk¹ dzieci, pani Krause z
synem, starsza pani Leru, starsza pani
Bartnik z synem, dwie osoby z rodziny
Bartsch, starszy pan Hinzmann z córk¹,
pani Lick z trójk¹ dzieci, 5-cio osobowa
rodzina Wittów. Ofiarami tragedii by³y

Foto. HM

równie¿ inne osoby, których nazwisk,
niestety, nie uda³o siê ustaliæ.
Jedyn¹ osob¹ spoœród 50, która ocala³a
i ¿yje do dziœ w Niemczech, jest pan Alois
Gollan, który wtedy jako czternastoletni
ch³opiec instynktownie wybieg³ z domu
Wittów i schowa³ siê przed ¿o³nierzami.

Œwiadectwo
W miejsce, gdzie rozegra³ siê dramat,
mo¿emy trafiæ udaj¹c siê od miejscowoœci
Sprêcowo w kierunku Dobrego Miasta
dawn¹ drog¹ 51. Za wsi¹ znajduje siê zjazd
w lewo, w drogê gruntow¹. Droga ta
prowadzi miêdzy innymi do dawnego
maj¹tku w Pistkach. Gdy jednak
znajdziemy siê w lesie, ju¿ po krótkim
czasie odnajdziemy to smutne miejsce. Po
prawej stronie drogi na ma³ym wzniesieniu
stoi kapliczka z czerwonej ceg³y. Z ca³ego
gospodarstwa Wittów tylko ona ocala³a do
dziœ. Na d³ugo przed wojn¹ wybudowali j¹
jako œwiadectwo swej gorliwej wiary w

Boga: Barbara i Andreas Wittowie rodzice zamordowanego gospodarza
Antona. Z drogi trudno dostrzec to miejsce.
Jednak gdy pójdziemy z lewej strony
kapliczki nieco w g³¹b lasu, znajdziemy
zgliszcza spalonego domu, jak równie¿
fundamenty budynków gospodarczych.
Wszystko mocno zaroœniête krzakami i
innymi roœlinami. Jeszcze wiosn¹ 2008
roku, szukaj¹c œladów dramatu, wœród
zgliszczy uda³o nam siê wypatrzyæ ró¿ne
ciekawe przedmioty. Miêdzy innymi
najcenniejszym znaleziskiem by³y
zdeformowane po¿arem metalowe czêœci
starego dzieciêcego wózka. Nie mniej
wymowna pami¹tka tamtych wydarzeñ
znajduje siê w kapliczce. Jest ni¹
przestrzelona przez jednego z
Czerwonoarmistów figura Matki Boskiej z
Dzieci¹tkiem Jezus.
O podobnych miejscach i tragicznych
wydarzeniach sprzed lat w naszej gminie w kolejnych numerach „Gazety Dywickiej”.

Herod z piek³a rodem
Sta³o siê ju¿ tradycj¹, ¿e jase³ka w
Szkole Podstawowej w Bukwa³dzie
charakteryzuj¹ siê nietypowym
scenariuszem. Ich akcja rozgrywa siê
oczywiœcie w Judei za panowania króla
Heroda, jednak nie brakuje odwo³añ do
czasów nam wspó³czesnych. St¹d nie
powinno nikogo dziwiæ, ¿e Herod (bêd¹cy
w istocie podstawionym diab³em)
wys³uguje siê chuliganami, zaœ zarówno
anio³y jak i diab³y, nie wspominaj¹c o
ludziach, u¿ywaj¹ telefonów
komórkowych. Politycy daj¹ siê przekupiæ
³apówkami, a pasterze narzekaj¹ na zbyt
wysokie podatki. Œwiadczy to tylko o tym,
¿e pomimo rozwoju cywilizacji,
zachowanie ludzi i funkcjonowanie

pañstw niewiele siê przez
te dwa tysi¹ce lat zmieni³y.
M i m o
t e g o
wspó³czesnego sztafa¿u
katechetka pani Krystyna
Bubacz zadba³a, aby
przedstawienie jase³kowe
zawiera³o wszystkie
tradycyjne elementy
opowieœci o narodzinach
Jezusa. W¹tki poboczne
wywo³uj¹ce mimowolny
œmiech zarówno na twarzach
Foto. SP Bukwa³d
m³odych, jak i doros³ych
widzów, dowiod³y, i¿ taka konwencja
zostaniemy pozytywnie zaskoczeni
b a r d z o i m s i ê p o d o b a ³ a . Z podczas kolejnych jase³ek.
niecierpliwoœci¹ czekamy, czym
(Zak)
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Reaktywacja lekkiej atletyki w Gminie Dywity.

Wy¿ej, szybciej i dalej…
W paŸdzierniku 2009 roku w Gminnym Uczniowskim Klubie Sportowym „ASY” Dywity powsta³a sekcja lekkiej atletyki. Jest
to próba nawi¹zania do chlubnej przesz³oœci naszej gminy w tej dyscyplinie sportu. Inspiracj¹ za³o¿yciela tej sekcji, pana
Szymona Niestatka, by³a postaæ jego nauczyciela wychowania fizycznego z lat nauki w Szkole Podstawowej w Dywitach,
pana Zbigniewa Ugarenki, który zaszczepi³ w nim ducha sportu.
Klub zrzesza dzieci i m³odzie¿ z
terenu Gminy Dywity. Do sekcji
przyjmowane s¹ wszystkie chêtne dzieci
pocz¹wszy od czwartej klasy szko³y
podstawowej. Treningi odbywaj¹ siê,
dziêki uprzejmoœci zarz¹dców obiektów,
na stadionie gminnym oraz w Zespole
Szkó³ w Dywitach.
- Sekcja powsta³a po to, aby przede
wszystkim rozwijaæ wœród dzieci i
m³odzie¿y podstawowe umiejêtnoœci
fizyczne, które wspomagaj¹ równie¿ ich
prawid³owy rozwój intelektualny –
informuje pan Szymon Niestatek. Obecnie zawodniczki i zawodnicy
przygotowuj¹ siê do wiosennego sezonu
lekkoatletycznego. Najwa¿niejszymi
imprezami sezonu bêd¹:
Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa
M³odzików w Biegach na Prze³aj,
eliminacje do udzia³u w Ogólnopolskim
Finale Czwartków Lekkoatletycznych
Dzieci, który odbêdzie siê w Warszawie
oraz Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa
M³odzików w Lekkiej Atletyce. Ponadto
przewidziany jest udzia³ w biegach
prze³ajowych oraz zawodach
lekkoatletycznych na szczeblu
wojewódzkim.
Uczestnicz¹c w zajêciach, m³odzi
ludzie rozwijaj¹ swoje sportowe

Foto: Szymon Niestatek

zami³owania, ale te¿ Ucz¹ siê
rywalizacji opartej na zdrowych zasadach.
Uczniowski Klub Sportowy stwarza równie¿
doskona³¹ alternatywê dla zagro¿eñ
wspó³czesnego œwiata, na które tak bardzo
s¹ obecnie nara¿eni.
– Zapraszam wszystkie chêtne dzieci i
m³odzie¿ do czynnego udzia³u w zajêciach
sportowych – dodaje pan Szymon. – S¹ one
pierwszym krokiem do ewentualnej
przysz³ej kariery wielkiego sportowca.
Niestety, podobnie jak w przypadku
wiêkszoœci takich inicjatyw, w³adze klubu
borykaj¹ siê z brakiem œrodków

finansowych. Czêœæ kosztów
funkcjonowania sekcji pokrywaj¹ rodzicie
trenuj¹cych dzieci, lecz s¹ to œrodki
niewystarczaj¹ce do prawid³owego i
pe³nego rozwoju klubu. Bardzo mile
widziana by³aby wiêc jakakolwiek forma
pomocy.
Miejmy nadziejê, ¿e nadchodz¹cy
sezon mimo tego bêdzie pe³en
pozytywnych emocji i wra¿eñ, a tak¿e
sukcesów sportowych naszych m³odych
lekkoatletów, czego im szczerze ¿yczymy.
Zak

Marzenia siê spe³niaj¹
Pan Jerzy Fortuna jest radnym Gminy Dywity. Od niedawna realizuje swoje marzenia z dzieciñstwa œcigaj¹c siê jako
kierowca rajdowy. W ostatnim sezonie zdoby³ 26 pucharów.

Mery: Od kiedy zacz¹³ Pan braæ udzia³
w rajdach samochodowych?
Jerzy Fortuna: Rajdy samochodowe
zawsze mnie fascynowa³y, jednak jeŸdziæ
zacz¹³em dopiero teraz. Mój pierwszy start
odby³ siê w lutym 2009. Pierwsza jazda,
pierwszy start, wtedy jeszcze bez pucharu.
Zacz¹³em jeŸdziæ w Super Sprintach.
Startuj¹ tam kierowcy rajdowi zarówno z
licencj¹ jak i bez. Ja nie posiadam licencji.
Na podsumowanie sezony otrzyma³em III
miejsce w klasyfikacji generalnej.

Nastêpn¹ seri¹
rajdów by³ Konkurs
Jazdy Samochodowej w
Szutrowym Pucharze
Dakar Klub. Na koniec
sezonu otrzyma³em II
miejsce w klasie
generalnej oraz I miejsce
w klasie czwartej.
Klasyfikuje siê pojazdy w
zale¿noœci od mocy
silnika. Nastêpny sukces
to Szutrowe Mistrzostwa
Klubu Nowe Miasto. Tam
otrzyma³em II miejsce w
klasie generalnej i I
Foto. JF Archiwum
miejsce w swojej klasie.
Do przejechania by³o osiem rund. Ja po
przejechaniu piêciu uzyska³em taki wynik.
Przez ca³y sezon zdoby³em 26 pucharów.
Czêsto by³o to pierwsze lub drugie miejsce,
rzadko trzecie.
Mery: Co zainspirowa³o Pana, ¿eby
zacz¹æ jeŸdziæ w³aœnie teraz?
JF: Spe³nienie tego marzenia chodzi³o za
mn¹ ju¿ od d³u¿szego czasu. Bardzo mocno
jednak zacz¹³em o tym myœleæ po Rajdzie
Kormoran, który przebiega³ przez D¹brówkê
Wielk¹ – miejscowoœæ, w której mieszkam.

Mery: Jakim samochodem Pan startuje?
JF: Na rajdach startujê prywatnym
samochodem. Jest nim Opel kadet 2000. Ju¿
nie nowy, bo z 1994 roku.
Mery: Czy du¿o Pan trenuje?
JF: Trenujê bardzo ma³o, bo du¿o
pracujê. W tym sezonie bêdê jeŸdzi³ ca³y
czas. Utrudnieniem by³o to, ¿e do tej pory nie
mia³em sta³ego pilota, ale teraz ju¿ bêdê
jeŸdzi³ z jednym.
Mery: Gdzie s¹ organizowane takie
rajdy?
JF: Rajdy odbywaj¹ siê na torach
wyœcigowych, na stadionie Stomil w
Olsztynie, jak równie¿ na ulicach miast. Ulice
s¹ wtedy zamykane i zabezpieczane.
Wyœcigi Super Sprint odbywaj¹ siê na
lotnisku w Ornecie, a podczas rajdu
Kormoran po ulicach Braniewa.
Mery: W tym roku zosta³ Pan zaproszony
do jazdy w czasie Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy.
JF: Tak. By³o nas czterech, cztery
samochody. JeŸdziliœmy ulicami Starego
Miasta w Olsztynie. Widzowie licytowali jazdê
z mistrzem. Zebraliœmy oko³o szeœciu tysiêcy
z³otych.
Mery: Dziêkujê za rozmowê i ¿yczê
dalszych sukcesów.

