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Fina³ Czwartków Lekkoatletycznych
s. 12

Drodzy Czytelnicy!

Ciekawie i twórczo spêdziæ dzieñ
s. 7

Tropem Warmiñskiej Przygody
s. 10

Lato, s³oñce, wakacje, powiew wolnoœci i beztroski… Niestety, natura nie
jest tak ³askawa dla wszystkich. Po³udnie Polski stawia czo³a skutkom
powodzi, próbuje ogarn¹æ zrujnowane domostwa, wróciæ do normalnoœci.
W³odarze Gminy Dywity i my – mieszkañcy, próbujemy ich wesprzeæ.
Niedawno zakoñczona Akcja „STOP POWODZIOM” pozwoli³a zebraæ w
naszej gminie 10 259 z³otych dla fundacji Jurka Owsiaka. Rada Gminy
powziê³a uchwa³ê
o przekazaniu 30 000 z³otych na naprawê zniszczonych powodzi¹ dróg w
Gminie Limanowa, pomoc ofiarowali równie¿ mieszkañcy wsi Gady, z której
dziêki inicjatywie so³tysa Rajmunda Antosiaka, 21 czerwca wyjecha³a
pomoc dla powodzian z Sielca ko³o Tarnobrzegu. Mamy œwiadomoœæ, ¿e
bezimiennych gestów pomocy naszych mieszkañców dla powodzian jest
du¿o wiêcej…
My, szczêœliwie, mamy prawdziwe wakacje i wiele lokalnych atrakcji. W
lipcu VIII Gminny Bieg Prze³ajowy w Br¹swa³dzie, Powiatowy Zlot
Rowerowy we Fr¹czkach. W sierpniu Festyn Stulecia w Sêtalu, Festyn
Archeologiczny w Gadach. Zaœ we wrzeœniu „Kiermas Warmiñski” w
Br¹swa³dzie oraz Konkurs Kulinarny „O garniec K³obuka” w Bukwa³dzie.
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wziêcia w tych imprezach udzia³u.
AFH
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Nowa strona internetowa Urzêdu Gminy w Dywitach
Z dniem pierwszego maja zosta³a uruchomiona nowa strona internetowa gminy. Do tej pory informacje umieszczano
jedynie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, któr¹ powinna posiadaæ ka¿da jednostka samorz¹du terytorialnego.
Mariola Grzegorczyk: Urz¹d Gminy
niedawno uruchomi³ now¹ stronê
internetow¹. W jakim celu?
Daniel Zadworny: Dot¹d istnia³a jedynie
strona BIP, która ma pewnego rodzaju
ograniczenia. To, co powinno siê na niej
znajdowaæ, reguluje odpowiednie
rozporz¹dzenie. Dlatego umieszcza siê tam
informacje dotycz¹ce funkcjonowania
Urzêdu Gminy i za³atwiania
poszczególnych spraw. Na takich stronach
jedn¹ z najczêœciej spotykanych zak³adek
jest „Poradnik Interesanta”. Strona ta
okaza³a siê niewystarczaj¹ca, jeœli chodzi o
potrzeby gminy, dlatego podjêliœmy decyzjê
o za³o¿eniu drugiej, nowej strony
internetowej.
MG: Jakie mo¿liwoœci informacyjne daje
nowa strona internetowa?
DZ: Jest ona doœæ rozbudowana
multimedialnie i ma charakter
i n f o r m a c y j n o – p r o m o c y j n y. M a m y
mo¿liwoœæ zamieszczenia na niej relacji
fotograficznych, filmów z wydarzeñ, które
mia³y miejsce na terenie naszej gminy.
MG: Do kogo jest skierowana nowa strona?
DZ: Strona ta by³a budowana z myœl¹ o
trzech grupach odbiorców i tak te¿ zosta³o
skonstruowane jej g³ówne menu. Pierwsza
grupa to mieszkañcy, którzy w tej kategorii
znajd¹ bie¿¹ce informacje dla siebie np. o
powstaniu szko³y muzycznej w Dywitach,
informacje o nawigacji dla mieszkañców,
aktualizacji strategii rozwoju gminy. Druga
grupa to turyœci. Tam znajd¹ oni informacje
o ciekawych miejscach, które mo¿na
znaleŸæ na terenie gminy, bazy noclegowe i
szlaki rowerowe. Trzecia grupa odbiorców
to przedsiêbiorcy. Do nich s¹ skierowane
informacje o tworzonej przez Gminê Dywity
strefie przedsiêbiorczoœci – projektu
dofinansowanego ze œrodków Unii
Europejskiej. Znajduj¹ siê tam równie¿
informacje o konkursie Gmina Fair Play
Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, w
której gmina otrzyma³a wyró¿nienie.
MG: Na co jeszcze proponuje Pan zwróciæ
uwagê internautom?
DZ: G³ówne menu ma jeszcze umieszczony
kalendarz bie¿¹cych wydarzeñ, które bêd¹
mieæ miejsce na terenie naszej gminy. Tam
umieszcza siê informacje o wydarzeniach:
kulturalnych, sportowych, wydarzeniach
organizowanych w ramach projektów

realizowanych przez organizacje
pozarz¹dowe. Dziêki takiemu kalendarzowi
ka¿dy z mieszkañców, turystów i innych
osób mo¿e sprawdziæ na stronie
internetowej, czy na terenie naszej gminy
odbêdzie siê wkrótce wydarzenie, którym
bêdzie on zainteresowany. Informacje te
staramy siê umieszczaæ przynajmniej z
dwutygodniowym wyprzedzeniem tak, by
ka¿dy móg³ wczeœniej zapoznaæ siê z tym,
c o d z i e j e s i ê n a t e r e n i e g m i n y.
Rozbudowaniem kalendarza jest
planowanie us³ugi „Przypomnienie o
wydarzeniu”, polegaj¹ce na przes³aniu
e-maila na wskazany adres internetowy. Co
do reszty informacji, zachêcam do
obejrzenia i zapoznania ze stron¹. Prosimy
równie¿ o kierowanie do nas uwag.
MG: Co bêdzie siê dzia³o ze stron¹ BIP?
DZ: Od dnia pierwszego lipca zostanie
równie¿ zaktualizowana strona BIP. Nasza
gmina uczestniczy³a w projekcie, który by³
realizowany przez Urz¹d Marsza³kowski, a
dofinansowany ze œrodków Unii
Europejskiej, pod nazw¹ „Wrota Warmii i
Mazur”. Wszyscy uczestnicy byli
zobligowani do ujednolicenia Biuletynu
Informacji Publicznych i w zwi¹zku z tym my
równie¿ jesteœmy w trakcie aktualizacji i
nanoszenia zmian.

MG: Mieszkaniec gminy i podatnik mo¿e
pomyœleæ, ¿e prowadzenie dwóch stron
dla Urzêdu Gminy to niepotrzebny
wydatek?
DZ: Pragnê podkreœliæ, ¿e wszystko, co
zrobiliœmy w zwi¹zku z uruchomieniem
nowej strony, to jest w zupe³noœci nasz
wk³ad w³asny bez dodatkowych œrodków.
Strona powsta³a w³asnym sumptem.
Zarówno koncepcja, rozwi¹zania
techniczne i graficzne, wykonane zosta³y
w ca³oœci przez pracowników gminy. Nowa
strona jest umieszczona na serwerze
Urzêdu Gminy, dlatego nie ponosimy
dodatkowych kosztów za utrzymanie i
prowadzenie. Poza tym obecnie mamy
konkretny podzia³ informacji o gminie w
Internecie. Je¿eli ktoœ jest zainteresowany
za³atwianiem okreœlonych spraw w
Urzêdzie Gminy, wówczas wchodzi na
stronê www.dywitynowoczesnagmina.pl
Natomiast je¿eli kogoœ interesuj¹
informacje z „¿ycia gminy”, wówczas
skorzysta z multimedialnej strony
www.gminadywity.pl. Niemniej jednak
strony te posiadaj¹ odsy³acze do siebie
nawzajem.
Z sekretarzem i wicewójtem Gminy
Dywity Danielem Zadwornym rozmawia³a
Mariola Grzegorczyk.

Barkweda z now¹ œwietlic¹
Mieszkañcy Barkwedy od dawna
oczekiwali miejsca, w którym mog³yby
spêdzaæ swój wolny czas dzieci czy te¿
spotykaæ siê mieszkañcy. Brak w
miejscowoœci œwietlicy stwarza³ wiele
niedogodnoœci. Mieszkañcy mieli problem
ze znalezieniem miejsca, w którym mogliby
zorganizowaæ spotkanie wiejskie i omówiæ
sprawy dotycz¹ce miejscowoœci. Teraz

jednak, dziêki staraniom w³adz, ta
trudna sytuacja zostanie rozwi¹zana, a
wszystko dziêki rozpoczêtej ju¿ budowie
œwietlicy wiejskiej.
Nowy budynek o powierzchni 121 m2
zosta³ oddany w stanie surowym 15
czerwca 2010 roku, a obecnie trwaj¹ w nim
prace wykoñczeniowe. Ich zakoñczenie
przewidywane jest na 5 listopada 2010.

Ca³kowity koszt prac budowlanych
wraz z wyposa¿eniem obiektu wyniesie
oko³o 292 tysiêcy z³.
Miejmy nadziejê, ¿e œwietlica u³atwi
¿ycie mieszkañców Barkwedy i pozwoli im
w swoich murach dobrze spo¿ytkowaæ
czas oraz podejmowaæ wiele inicjatyw
maj¹cych na celu poprawê sytuacji wsi.
£ukasz Ruch
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Hubertowy agrowczas
Sprowdy am sia dzisioj nie wyspo³!
Pewno yœta ciykowe, só bez kogój? A bez
kogój by jankszygo, jek nie bez Huberta, a
tak sprowdy bez jygo goœciow, co to jych z
mniasta tu noma naprosiu³ na tan swój
agrowczas, czy jek to sia tam mózi. No jó,
ale ³opoziam woma to wszystko ³od
przodka, co bym tak ³o czam nie zaboczu³
móziæ bez to, com sia nie wyspo³, a ziyta ty¿,
co prowda to je staro, co Warnijok
niewyspany, to Warnijok z³y!
Jeny fejny niydzieli Hubert z Hildó
pojechali sobzie, bodoj ³odpoczónæ do
takygo gburstwa agroturystycznygo, czy jek
to sia tamój mózi. Nie ziam sprowdy, po
jekygo djoch³a ³óni tamój jechali, jek ³u
siebzie kele chaty ty¿ tak fejn majó. No jó, to
co tamój byli, to poziam woma jeszcze nic,
bo Hubert razu niczegój tam w goœcinie nie
napsotowo³. Ta co³o bzieda to sia dopsiyru
zrobziu³a tedy, jek siójsiod przyjecho³ nazod
na swojo ³obora, poœlypsio³ na nia i mu do
³ba przysz³o, co ³ón ³u siebzie zrobzi taki
hubertowy agrowczas.
Palaruch morowy! No jek ³uredziu³, tak
ty¿ i zrobziu³. Bez co³an tydziañ myœlo³, co tu
zrobziæ, coby tan jygo agrowczas bu³
jenakszy, jek wszystke i tedy to do ³ba mu
przysz³o, co porumuje swojo stodo³a,
naziezie tamój siana i bandzie ludziów
prosiu³ do siebzie na takan spsik na sionku,

co to mo lyczyæ. Jek ju¿ wszystko
zrobziu³, to pojecho³ do mniasta, do³ w
cejtunku ³og³oszanie, a w ko¿dy ziosce w
noszy gmninie poziesiu³ take karty z tam, co
to bandzie ³u niygo.
Mózia woma, jek sia ludziska z siójsioda
œnieli, co ³ón bandzie sianam lyczu³. Baby
we wsi móziu³y, co ³ón ju¿ co³kam zg³upsio³,
a ³ulyczyæ sianam to tlo mo¿e chyba tan co³y
przyrost naturowy, bo z niam bodoj nie
nolepsi, ale djochli z tam, co bu³o dali?!
No jó, to wczorej pod zieczór przyjechali
ludziska do Huberta ³odpoczywaæ, a tak
sprowdy po mojamu, to tlo spaæ w jygo
stodole. Ko¿dan jedan, co wloz na
siójsiodowo ³obora, musio³ noprzód
zaplaciæ, a jek to ju¿ zrobziu³, to dosto³ koc i
swój plac w stodole. Pod zieczór Hubert
pokozo³ wszystkam noszo zieœ,
po³opozieduwo³ jek tu bu³o kedajœ i jek tero
je. Tak kele dziesiónty przyloz nazod z
goœciami i kozo³ jam jiœæ do stodo³y spaæ.
Sprowdy woma poziam, co na tam
co³am agrowczasie to bu³ spokój. Tlo tak
kele drugi, to sia zaczó³a bzieda. Jek am
mnio³ ju¿ taki nofejniejszy spsik, djochelnie
cóœ zaczó³o ³urdykowaæ, co am
przeczchnó³. Noprzód am myœ³o³, co cóœ mi
sia œniu³o, ale tedy am ³us³ucho³, co chtóœ
stoji pod dŸwyrzami i woli w nie i jeszcze
pysk drze. No nic, rod nie rod poloz am

rotworzyæ i rychtyk jek am to zrobziu³, to
do cha³upy mi wlecia³o gwo³t ludziów.
Psioruny ma ³obalili jeszcze, tak lecieli! Jek
am to ³oboczó³, to am nie ziedzio³, co sia
dzieje. Ale tedy jena baba z tych, co w³az³a
do cha³upy mi pozieda³a, co ³óni przyjechali
na tan agrowczas i jek tam spali, to
noprzód cóœ po niych zaczó³o lotaæ, ale
myœleli, co tak mo byæ w tam lyczaniu
sianam. Ale jek potam cóœ lota³o po niych i
zaczó³o kójsaæ, to ³ucieki z ty stodo³y, a co
w hubertowy cha³upsie ju¿ mniejsca no
niych nie sta³o, to przyleŸli do mnie.
No jó, i tak sia skónczu³ tan hubertowy
agrowczas. £oroz jek sia tlo jasno
zrobziu³o, to am wszystkych pogno³ i som
poloz dali spaæ. Tero jek tak siedza i psisza,
to ciykow am je, czy druge ludziska
przyjodó do siójsioda na sianie sia lyczyæ?
Pewno i przyjodó, bo jek mózi mój ópa,
gupsiych na œwecie zawdy nie je brok.
To do zidzanio i coby jeszcze roz.
£ukasz Ruch
Jek byœta nie ziedzieli:
³od przodaka – od pocz¹tku
³obora – gospodarstwo i jego najbli¿sze
otoczenie
w cejtunku – w gazecie
karty – „plakaty”
swój plac – swoje miejsce
spsik – sen

Sukcesy m³odych aktorów
W minionym roku szkolnym teatr „K³obuki” ze Szko³y Podstawowej odniós³ wiele sukcesów. W grudniu m³odzi aktorzy
wyst¹pili z przedstawieniem na olsztyñskim zamku. W styczniu wystêpowali w ramach XVIII Fina³u WOŒP w Dywitach,
nastêpnie zaœ podczas III Forum Przedsiêbiorców w Tu³awkach. Ukoronowanem ca³ego roku ciê¿kiej pracy by³ wyjazd do
Biskupca na jubileuszowy, XXX Wojewódzki Konkurs Zespo³ów Teatralnych „O Laur Z³otej Rybki”.
Zanim to jednak nast¹pi³o, m³odzi
aktorzy wziêli w maju udzia³ w rejonowych
eliminacjach w Ornecie. Bajka muzyczna
„Brzydkie kacz¹tko”, któr¹ tam
zaprezentowali, zachwyci³a jury gr¹
m³odych aktorów. Ich brak tremy,
spontanicznoœæ i naturalnoœæ na scenie
zdecydowa³y o przyznaniu im pierwszego
miejsca, co sta³o siê równoznaczne z
zakwalifikowaniem do konkursu na
szczeblu wojewódzkim.
Tam te¿ 11 czerwca w Domu Kultury w
Biskupcu spotka³o siê 10 najlepszych
teatrów z ca³ego województwa. Wystêpy
ocenia³o jury w sk³adzie: Leszek Grad, by³y

dyrektor Olsztyñskiego Teatru Lalek,
aktorka Krystyna Jêdrys, Andrzej Fabisiak
- wicedyrektor Olsztyñskiego Teatru im.
Stefana Jaracza, W³adys³aw Katarzyñski
oraz El¿bieta Lenkiewicz. Przed tak
znanym i profesjonalnym audytorium
m³odych bukwa³dzkich aktorów nie
dopad³a trema i z wielkim
zaanga¿owaniem wcielili siê w odgrywane
przez siebie postacie. Mimo, i¿ wiêkszoœæ
z nich dopiero w tym roku ukoñczy³a klasê
III, wykazali siê du¿ym scenicznym
obyciem. Zosta³o to dostrze¿one przez
jury i zespó³ zdoby³ 5-te miejsce w
województwie. Dla m³odych aktorów by³ to

niebywa³y sukces. Dodatkow¹
nagrod¹, a zarazem wielkim prze¿yciem,
by³a mo¿liwoœæ otrzymania autografu i
zrobienia sobie zdjêæ ze znanym aktorem
Arturem Barcisiem, goœciem specjalnym
jubileuszowego przegl¹du.
Nale¿y nadmieniæ, i¿ wyjazdy do
Ornety i Biskupca nie by³yby mo¿liwe bez
wsparcia sponsorów, którymi s¹ dywickie
firmy Wêglo-Gaz i Cefarm, którym
dyrektor, nauczyciele i uczniowie Szko³y
Podstawowej w Bukwa³dzie pragn¹
serdecznie podziêkowaæ.
Kazimierz Kisielew

Barkweda z now¹ œwietlic¹
Mieszkañcy Barkwedy od dawna
oczekiwali miejsca, w którym mog³yby
spêdzaæ swój wolny czas dzieci czy te¿
spotykaæ siê mieszkañcy. Brak w
miejscowoœci œwietlicy stwarza³ wiele
problemów. Mieszkañcy mieli problem ze
znalezieniem miejsca, w którym mogliby
zorganizowaæ spotkanie wiejskie i omówiæ
sprawy dotycz¹ce miejscowoœci. Teraz
jednak, dziêki staraniom w³adz, ta trudna
sytuacja zostanie rozwi¹zana, a wszystko
dziêki rozpoczêtej ju¿ budowie œwietlicy
wiejskiej.

Foto. £R

Nowy budynek o powierzchni 121 m2
zosta³ oddany w stanie surowym 15
czerwca 2010 roku, a obecnie trwaj¹ w nim
prace wykoñczeniowe. Ich zakoñczenie
przewidywane jest na 5 listopada 2010.
Ca³kowity koszt prac budowlanych wraz z
wyposa¿eniem obiektu wyniesie oko³o 292
tysiêcy z³.
Miejmy nadziejê, ¿e œwietlica u³atwi
¿ycie mieszkañców Barkwedy i pozwoli im
w swoich murach dobrze spo¿ytkowaæ
czas oraz podejmowaæ wiele inicjatyw
maj¹cych na celu poprawê sytuacji wsi.
£ukasz Ruch
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Gady pomog³y
powodzianom

10 259 z³ dla Akcji„STOP POWODZIOM”
Wakacje nie we wszystkich zak¹tkach
kraju rozpoczê³y siê beztrosko. Mieszkañcy
miejscowoœci zniszczonych powodzi¹ maj¹
przed sob¹ d³ugie tygodnie usuwania
skutków wodnego ¿ywio³u. Jak wiele
organizacji, instytucji i osób prywatnych,
równie¿ Fundacja Wielkiej Orkiestry
Œwi¹tecznej Pomocy Jurka Owsiaka
przy³¹czy³a siê do pomocy powodzianom.
Gminny Oœrodek Kultury w Dywitach
za³o¿y³ jeden z 4 sztabów Akcji „Stop
Powodziom” w województwie warmiñskomazurskim.
4 lipca 2010 roku na dywickim stadionie
odby³ siê rockowy koncert, w którym
charytatywnie zagra³y kapele: Hiroshima,
Defying i Ocell Negre oraz gitarzysta i
wokalista z Fr¹czek – £ukasz Deptu³a.
Specjaln¹ gadkê warmiñsk¹, zachêcaj¹c¹
do zasilania orkiestrowych skarbonek,
powiedzia³ £ukasz Ruch.
Strategicznym partnerem dywickiego
sztabu zosta³o Radio Planeta FM, które
przy pomocy wolontariuszy z Centrum
Wolontariatu „Spinacz” wyruszy³o ze
skarbonkami do Centrum Olsztyna. W

akcjê w³¹czy³a siê równie¿ Pañstwowa
Stra¿ Po¿arna, która przeprowadzi³a
pokazy ratownicze pod Wysoka Bram¹ i
hipermarketem „REAL”, a tak¿e zabra³a
jedn¹ ze skarbonek do Biskupca.
W Dywitach organizacjê akcji wsparli:
Stra¿acy z OSP w Sprêcowie, KieŸlinach i
Tu³awkach; Urz¹d Gminy; Aeroklub
Wa r m i ñ s k o - M a z u r s k i ; P r z e d s z k o l e
Samorz¹dowe w Dywitach; „AMB-J.K.”
P.P.H.U. EKSPORT-IMPORT; Spó³dzielnia
Handlowo–Produkcyjna „AGRO” w
Dywitach; 34. Wielopoziomowa Dru¿yna
Harcerska „Antidotum”; 17. Olsztyñska
Dru¿yna Harcerek „Dolina” ZHR; PPHU
Astor & Kuba Andrzej Strot, Dariusz Strot,
W³adys³aw Strot Sp. J.; Polskie Górnictwo
Naftowe i Gazownictwo SA oraz wielu
wolontariuszy (pracownicy GOK, Zbigniew
Glezman ze Stowarzyszenia „£UGWA£D”,
Magdalena Wilde, Katarzyna LauferMiko³ap, wolontariusze Pokojowego
Patrolu, Julian Wojgieniec i szefowa sztabu
Agata Mularczyk). Wszystkim serdecznie
dziêkujemy!
AFH

21 czerwca pojecha³a z Gadów pomoc dla
powodzian z Sielca ko³o Tarnobrzegu. Dziêki
osobistej inicjatywie so³tysa Gadów pana
Rajmunda Antosiaka, poszkodowani
mieszkañcy Sielca otrzymali ca³ego tira paszy
dla zwierz¹t – balotów siana i œruty oraz du¿e
iloœci œrodków czystoœci.
Pieni¹dze na paliwo do tira na œrodki
czystoœci zebrali mieszkañcy wsi Gady ich
znajomi i rodziny mieszkaj¹ce w Olsztynie.
Siano podarowa³ pan Rajmund Antosiak, zaœ
za³adowa³ je pan Bogdan Miko³ajczyk,
dok³adaj¹c jeszcze siana ze swoich zasobów.
Przewozu dokona³ pan Andrzej Wêg³owski z
Bartoszyc. Jad¹c do Gadów po ³adunek,
przywióz³ dla powodzian worki ze œrut¹
podarowane przez rolników z okolic Bartoszyc.
Na adres Stowarzyszenia „Nasze Gady”
wp³ynê³o podziêkowanie od pani Jolanty
Kalinka z Sielca, która napisa³a: - Wszystkim,
dziêki którym nasza miejscowoœæ otrzyma³a
ogromne wsparcie, pragnê gor¹co
podziêkowaæ za okazane serce i pomoc. Dziêki
osobom takim jak Pañstwo wraca do ludzi
nadzieja, ¿e nie s¹ sami, ¿e ktoœ zauwa¿a ich
dramat i idzie z pomoc¹.
Teresa Kosiñska

Mój region – moja ojczyzna
6 czerwca 2010 roku podczas seminarium „Wspólna Europa i co dalej…” zorganizowanym w ramach obchodów
Festiwalu Partnerstw Polsko–Niemieckich zosta³a uroczyœcie podpisana umowa partnerska pomiêdzy Katolick¹ Szko³¹
G³ówn¹ i Realn¹ w Fürstenau a Zespo³em Szkó³ – Gimnazjum w Dywitach.
Podpisy pod aktem porozumienia
z³o¿y³y: Bo¿ena Wojarska – dyrektor
Zespo³u Szkó³ w Dywitach oraz siostra
dyrektor Szko³y Katolickiej w Fürstenau
Barbara Oevermann, po czym wymieniono
uroczyœcie akty porozumienia (z
upowa¿nienia siostry dyrektor akt odebra³
przedstawiciel Niemieckiej Kurii Biskupiej).
Od kilku lat pani dyrektor Bo¿ena
Wojarska poszukiwa³a szko³y partnerskiej
w zaprzyjaŸnionym z powiatem olsztyñskim
powiecie Osnabrück. W styczniu 2010 roku
odby³a pierwsz¹ wizytê do szko³y w
F ü r s t e n a u . O b y d w i e s t r o n y, p o
konsultacjach z uczniami, rodzicami,
nauczycielami i w³adzami samorz¹dowymi,
wyrazi³y aprobatê dla tej wspó³pracy.
Nawi¹zano pierwsze uczniowskie kontakty
korespondencyjne.
W dniach 4-6.06.2010 r. szko³ê w
Dywitach odwiedzi³a delegacja ze szko³y w
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Fürstenau, która dziêki serdecznoœci
w³adz Starostwa Powiatowego w Olsztynie i
w Osnabrück mia³a mo¿liwoœæ
uczestniczenia w obchodach Festiwalu
P a r t n e r s t w. P o d c z a s s p o t k a n i a
wypracowane zosta³y g³ówne za³o¿enia
wspó³pracy, opracowano zarys projektu na
rok 2010/2011 „Mój region – moja ono

ojczyzna”, ustalono harmonogram
dzia³añ szkó³ na rok szkolny 2010/2011
oraz okreœlono termin pierwszej wizyty
uczniów Zespo³u Szkó³ – Gimnazjum
Publicznego w Dywitach w miesi¹cu maju
2011 roku.
Wra¿enia goœci by³y bardzo
pozytywne. Zachwyt nasz¹
miejscowoœci¹, szko³¹, otoczeniem.
Wspólne cele i pomys³y dotycz¹ce
wspó³pracy bardzo nas do siebie zbli¿y³y.
Jesteœmy pewni, ¿e to bêdzie owocne
partnerstwo. Dyrektor partnerskiej szko³y
– siostra Barbara Oevermann jest
wyj¹tkow¹ osob¹ – ciep³¹, ¿yczliw¹,
bardzo kreatywn¹ i przede wszystkim
konkretn¹, a przychylnoœæ zapewnienia
pomocy ze strony starosty powiatu
Osnabrück Manfreda Hugo pozwala
patrzeæ na to partnerstwo bardzo
optymistycznie.

Warmiñskie Straszyd³a na Dzieñ Dziecka w Gadach
30 maja Gady opanowane zosta³y przez
Warmiñskie Straszyd³a. Osiem postaci z
warmiñskich baœni i legend zmusza³o bez
litoœci uczestników Fabularnej Gry Terenowej
do wykonywania przeró¿nych zadañ:
noszenia Topichowi wody, rozwi¹zywania
supe³ków dla Gieracha, znoszenia chrustu na
zimê dla Diab³a, przebierania ziaren dla
Babojêdzy... Nagrod¹ za wykonanie
wszystkich zadañ by³a mo¿liwoœæ poszukania
ukrytego skarbu. Ten zaœ, w postaci
schowanych w glinianym garnku monet, by³
tak dobrze przez strzeg¹cego go Krasnoluda
ukryty, ¿e odnalezienie go zajê³o dru¿ynom

Tekst i foto. Teresa Kosiñska

bardzo wiele czasu. Do jednej z nich
uœmiechnê³o siê jednak szczêœcie i mo¿na
by³o uczciæ zakoñczenie poszukiwañ przy
wspólnym ognisku, z poczêstunkiem i
muzyk¹.
Grê Fabularn¹ pt. „Warmiñskie
Straszyd³a” prowadzili cz³onkowie
Wêgojskiego Stowarzyszenia Edukacji
Lokalnej. Warto nadmeniæ, ¿e gra
„Warmiñskie Straszyd³a” posiada certyfikat
Marki Lokalnej nadany przez Pierwsz¹
Kapitu³ê Grupy Partnerskiej „Gniazdo
Warmiñskie” w kategorii wydarzeñ
kulturoznawczych.
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Gmina Dywity pierwsza w kraju
Urz¹d Gminy w Dywitach 22 czerwca 2010 roku otrzyma³ nagrodê – pierwsze miejsce w kraju – w konkursie
„Samorz¹dowy Lider Zarz¹dzania 2010” Us³ugi Techniczne i Us³ugi Zdrowotne w dziedzinie Ochrona Zdrowia w kategorii:
Gminy Wiejskie.
Urz¹d Gminy w Dywitach wzi¹³ udzia³ w
konkursie „Samorz¹dowy Lider
Zarz¹dzania 2010” w kategorii us³ugi
zdrowotne pod patronatem Senatu
Rzeczpospolitej Polskiej. Podsumowanie
projektu odby³o siê 22 czerwca – w trakcie
konferencji – w gmachu senatu przy ulicy
Wiejskiej w Warszawie. Konkurs ten
zorganizowany zosta³ w ramach projektu pt.
„Budowanie Potencja³u Instytucjonalnego
Samorz¹dów dla Lepszego Dostarczenia
Us³ug Publicznych 2007/2011. Projekt jest
wspó³finansowany ze œrodków
Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
wspierany przez Zwi¹zek Miast Polskich,
Zwi¹zek Powiatów Polskich, Zwi¹zek Gmin
Wiejskich RP oraz Norweski Zwi¹zek
W³adz Lokalnych i Regionalnych. W trakcie
tej konferencji finaliœci zaprezentowali
swoje rozwi¹zania, po czym nagrodzono
laureatów. W dziedzinie ochrony zdrowia w
kategorii gmin wiejskich laureatem zosta³a
Gmina Dywity.
- G³ówna nagroda dla Dywit œwiadczy o
tym, ¿e projekt rozwijania rehabilitacji i

laseroterapii na wsi znalaz³ ogromne
uznanie w oczach komisji konkursowej –
mówi Wójt Gminy Dywity pan Jacek Szyd³o.
- Rehabilitacja i laseroterapia na wsi to
nowy i po¿¹dany kierunek us³ug
medycznych w œrodowisku wiejskim.
Projekt ca³y czas realizuje Samodzielny
Publiczny Oœrodek Zdrowia w Dywitach,
którym kieruje doktor Tomasz Kardacz. Jest
on autorem i realizatorem projektu.
Podczas konferencji pan Tomasz
Kardacz przedstawi³ g³ówne za³o¿enia
projektu. Jego prezentacja zosta³a
wys³uchana z ogromnym
zainteresowaniem przez komisjê i
przedstawicieli strony norweskiej.
Realizacja projektu by³aby bardzo
utrudniona, gdyby nie ¿yczliwoœæ i pomoc
Andrzeja Zakrzewskiego, dyrektora
Oddzia³u Olsztyñskiego Narodowego
Funduszu Zdrowia.
Z r¹k Marka Zió³kowskiego,
Wicemarsza³ka Senatu Wójt Gminy pan
Jacek Szyd³o oraz doktor Tomasz Kardacz
odebrali statuetkê i dyplom za zajêcie

pierwszego miejsca w kategorii gmin
wiejskich. Strona norweska ufundowa³a
wyjazd dla dwóch osób na sta¿ do
Norwegii.
- Odebranie statuetki oraz dyplomu
by³o uhonorowaniem naszych projektów w
dziedzinie ochrony zdrowia ludnoœci
wiejskiej – mówi pan Tomasz Kardacz. - W
szczególnoœci za pokazowy proces
wyrównywania dostêpu do pomocy
medycznej pomiêdzy du¿ymi miejskimi
Oœrodkami Zdrowia a ma³ymi wiejskimi.
Takie projekty jak ten mog¹ znaleŸæ
zastosowanie nie tylko w Polsce, ale i w
ca³ej Europie. Pragn¹³bym zwróciæ
równie¿ uwagê na fakt, ¿e jako niewielka
gmina i niewielki Oœrodek Zdrowia
wywieramy wp³yw nasz¹ prac¹ na
koncepcje udzielania pomocy medycznej
w ca³ej Polsce i poza jej granicami, gdy¿ w
spotkaniu uczestniczyli miêdzynarodowi
o b s e r w a t o r z y, k t ó r z y n a s z e
doœwiadczenia pragn¹ wykorzystaæ.
Mery

Poznawaliœmy ¿ycie w Europie
W dniach 3-8 maja Szko³a Podstawowa w Dywitach goœci³a nauczycieli z partnerskich szkó³ (Grecji, Finlandii, Czech,
W³och i Turcji) w ramach realizacji projektu Comenius - „¯ycie w Europie”. Nauczyciele spotkali siê po raz szósty i,
niestety, ostatni. Minê³y dwa lata wspólnych doœwiadczeñ Zespo³u Szkó³ – Szko³y Podstawowej w Dywitach i szkól
partnerskich.
Dwa pierwsze dni spotkania
poœwiêciliœmy na zwiedzanie naszej stolicy,
podziwiaj¹c zabytki i zg³êbiaj¹c historiê
Polski. Goœciom szczególnie podoba³ siê
Zamek Królewski i rozkwitaj¹ca zieleñ.
Zgodnie stwierdzili, ¿e Warszawa to bardzo
zielone miasto.
Kolejne 2 dni up³ynê³y pod znakiem
ciê¿kiej pracy. W œrodê nasi goœcie wziêli
udzia³ w warsztatach podsumowuj¹cych
wszystkie zadania realizowane w ramach
projektu. Podczas zajêæ z uczniami
(prowadzonych w jêzyku angielskim) uczyli
fragmentów narodowej piosenki, tañca,
przygotowywali przepis na typow¹ potrawê
ze swojego regionu oraz odpowiadali na
pytania uczniów. Po zajêciach klasy
prezentowa³y efekty swojej pracy na sali
gimnastycznej.
Nastêpnego dnia odwiedziliœmy szko³y
w naszej gminie – Sprêcowo i Tu³awki. W
Sprêcowie powitano nas na ludowo, zaœ w
Tu³awkach, na piêknej sali gimnastycznej,
nasi goœcie rozegrali krótki mecz w
siatkówkê pod bacznym okiem nauczyciela
wychowania fizycznego.
W ci¹gu piêciu dni ich pobytu staraliœmy
siê pokazaæ naszym kolegom tak du¿o, jak
to tylko by³o mo¿liwe. Zwiedzaliœmy
Olsztyn, skansen w Olsztynku.
Odwiedziliœmy Dobre Miasto, aby
delektowaæ siê pysznymi s³odyczami z
tamtejszej fabryki. Podczas uroczystej
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kolacji zagra³, zaœpiewa³ oraz zaprosi³
goœci do zabawy s³ynny zespó³ „Warmia”,
chluba naszego regionu i kraju. Nasi goœcie
opuœcili Dywity bardzo zmêczeni, ale we
wspania³ym nastroju. Wielu z nich
deklarowa³o, ¿e chcia³oby odwiedziæ nasz
region ponownie z rodzin¹ b¹dŸ z
przyjació³mi.
Dwa lata intensywnej wspó³pracy
minê³y doœæ szybko, w atmosferze nauki,
wzajemnego zrozumienia i wymiany
doœwiadczeñ. Wiele nauczyliœmy siê od
siebie i o sobie. Co najwa¿niejsze, zieæ, ¿e

nauczyliœmy siê doceniaæ nasz¹
w³asn¹, ma³¹ ojczyznê. Jesteœmy dumni z
naszej szko³y, jej wygl¹du i wyposa¿enia.
Uczniowie i nauczyciele dostrzegli
potrzebê uczenia siê jêzyka angielskiego i
doskonalenia umiejêtnoœci obs³ugi
komputera. Ju¿ dzisiaj mo¿emy
powiedzieæ, ¿e nie by³ to ostatni projekt
realizowany w ramach Comeniusa. Na
pewno niebawem bêdzie kolejny...
Izabela Koz³owska
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OSP Sprêcowo. M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿arnicza.

Najlepsi w powiecie
III Powiatowe Zawody M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych w tym roku zorganizowano w Gietrzwa³dzie w dniu 22 maja.
Podczas rywalizacji, zorganizowanej wed³ug miêdzynarodowego regulaminu CTIF, m³odzi uczestnicy sprawdzali swoje
umiejêtnoœci w konkurencji æwiczenia bojowego oraz sztafety po¿arniczej.
OSP Sprêcowo podczas zawodów
reprezentowa³a dru¿yna ch³opców w
sk³adzie: Karol Kyriacou, Krystian Zawojek,
Krzysztof Kucharczak, Pawe³ Jarma³kowicz,
Tomasz Kulas, Arkadiusz Kulas, Jakub
Dziadak, Daniel Piórkowski, Marek Ma³¿ i
Dawid Kuciñski. W sk³ad dru¿yny dziewcz¹t
wesz³y: Karolina Napora, Karolina Dryka,
Ewelina Koz³owska, Patrycja Wanagiel,
Dominika Arbatowska, Klaudia Ignaczak,
Dominika Stañczak, Natalia Zieliñska,
Wioletta Mendyk i Angelika Duliniec.
Po zaciêtej walce ch³opcy uplasowali siê
na miejscu III. W grupie dziewcz¹t dru¿yna z
OSP Sprêcowo zajê³a I miejsce.
Reprezentowa³a ona gminê dnia 29 maja
podczas V Wojewódzkich M³odzie¿owych
Zawodów Po¿arniczych CTIF województwa
warmiñsko-mazurskiego w Mor¹gu zajmuj¹c
tam IX miejsce.
Doceniaj¹c starania i zaanga¿owanie
m³odych ludzi, w dniu 30 maja 2010 roku Wójt
Gminy Dywity pan Jacek Szyd³o osobiœcie
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spo³ecznoœci. Gratuluj¹c im, ¿yczy³
podziêkowa³ cz³onkom dru¿yn oraz
w r ê c z y ³ u p o m i n k i z a g o d n e dalszych sukcesów w kolejnych
zawodach.
reprezentowanie naszej lokalnej
ZN

Na szlakach Karkonoszy
W Szkole Podstawowej we Fr¹czkach
istnieje tradycja, dziêki której uczniowie
m³odszych klas nie mog¹ doczekaæ siê
rozpoczêcia nauki w klasie czwartej. Tradycj¹
t¹ s¹ coroczne majowe wyjazdy w góry. Dzieci
ze szko³y we Fr¹czkach maj¹ rzadk¹ wœród
uczniów polskich podstawówek mo¿liwoœæ
przebywania ka¿dego roku przez tydzieñ w
górach, co stanowi dla nich nie tylko atrakcjê
zwi¹zan¹ z wypoczynkiem i rekreacj¹, ale te¿
mo¿liwoœæ poznania regionów znanych jedynie
z telewizji i opowieœci. W tym roku, po trzech
latach przerwy, fr¹czkowscy uczniowie
powrócili w Sudety i wêdrowali po najwy¿szym
paœmie tych gór – Karkonoszach. Wycieczka
odby³a siê stosunkowo wczeœnie (3–9 maja),
dlatego dodatkow¹ atrakcj¹ górskich
wêdrówek by³ œnieg le¿¹cy na turystycznych
szlakach. M³odzi turyœci zamieszkali w
Karpaczu, który stanowi³ doskona³¹ bazê do
wycieczek pieszych, podczas których mogli
przejœæ siê g³ównym grzbietem Karkonoszy i
podziwiaæ niew¹tpliwe atrakcje przyrodnicze,
którymi s¹ Wielki i Ma³y Staw oraz przepiêkne
formy skalne Pielgrzymy i S³onecznik. Jednak
najwiêkszym wyzwaniem, któremu zreszt¹
wszyscy podo³ali, by³o zdobycie Œnie¿ki,
najwy¿szej góry Sudetów. Panorama
Karkonoszy i okolic z wysokoœci 1602 metrów
by³a imponuj¹ca i dzieci z pewnoœci¹ d³ugo
pamiêtaæ bêd¹ wspania³e widoki.
Pobyt w Karpaczu to nie tylko wycieczki
górskie, poniewa¿ uczniowie zwiedzali tak¿e
najciekawsze okoliczne miejsca i zabytki. W
samym Karpaczu mogli obejrzeæ œwi¹tyniê
Wang – koœció³ Wikingów przywieziony z
Norwegii, natomiast w odleg³ym o kilkanaœcie
kilometrów Sobieszowie zwiedzi³y jeden z
najpiêkniej po³o¿onych i najstarszych zamków
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Dolnego Œl¹ska – Chojnik, po³o¿ony
na szczycie góry o tej samej nazwie.
Poniewa¿ nie jest mo¿liwe zwiedzenie
wszystkich zabytków regionu w tak
krótkim czasie, dzieci uda³y siê do Kowar,
gdzie mog³y pospacerowaæ po Parku
Miniatur Zabytków Dolnego Œl¹ska i
przyjrzeæ siê temu, czego nie mog³y
zobaczyæ na ¿ywo. Dodatkow¹ atrakcj¹
by³ równie¿ podziemny spacer po dawnej
kopalni uranu w Kowarach.
Wycieczka by³a atrakcyjna i wszyscy
byli zadowoleni, powstaj¹ ju¿ plany
przysz³orocznego wyjazdu. Jednak
nale¿y podkreœliæ, ¿e wyjazd nie by³by

m o ¿ l i w y, g d y b y n i e p i e n i ¹ d z e
sponsorów i dzia³ania pani dyrektor Ewy
Makowskiej, która tych sponsorów
pozyska³a. Pomocy w poszukiwaniach
sponsorów udzieli³a te¿ pani Kamila
Rutkowska. Dlatego organizatorzy
wycieczki i uczniowie chcieliby w tym
miejscu z³o¿yæ serdeczne podziêkowania
za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu: PSS
„Spo³em” w Olsztynie, Spó³dzielni
Handlowo-Produkcyjnej „Agro” w Dywitach
panu Dariuszowi Giakowi z Fr¹czek, JDG
Firma Produkcyjo-Handlowo-Us³ugowa
Dariusz Go³êbiowski.
Maciej Azarewicz

Gazeta Dywicka nr 28, s. 7

Br¹swa³d po¿egna³ swojego proboszcza
Niedziela 27 czerwca 2010 roku bez
w¹tpienia pozostanie na d³ugie lata w
pamiêci mieszkañców parafii Br¹swa³d.
Ta data sta³a siê historyczna, gdy¿
zamknê³a rekordow¹, bo
czterdziestosiedmioletni¹ pos³ugê w tej
parafii ksiêdza Aniceta Murawskiego.
Br¹swa³dzka parafia od wielu lat
przyci¹ga³a niezwyk³ych ludzi. Wystarczy
chocia¿by wspomnieæ ks. Walentego
Barczewskiego, wieloletniego
proboszcza i dzia³acza walcz¹cego o
polskoœæ. Ksi¹dz Anicet Murawski
zas³yn¹³ w Br¹swa³dzie nie tylko sam¹
sw¹ obecnoœci¹, która trwa³a przez
czterdzieœci siedem lat. By³a to obecnoœæ
wa¿na i pozostanie na d³ugo w pamiêci

zarówno proboszcza, jak i jego
parafian. D³ugi pobyt pozwoli³ wszystkim
mocno z¿yæ siê ze sob¹, dlatego te¿
niedzielne po¿egnanie do
naj³atwiejszych nie nale¿a³o. Tego dnia
w pamiêci wszystkich pojawia³y siê
wspólnie spêdzone dobre chwile, zaœ
podziêkowaniom zdawa³o siê nie mieæ
koñca.
Chocia¿ dziœ ju¿ w Br¹swa³dzie nie
ma ksiêdza Aniceta Murawskiego, to nikt
z parafian o nim nie zapomni. Zgodnie z
tym, jak g³osz¹ s³owa: „Verae amicitiae
sempiternae sunt” – „Prawdziwe
przyjaŸnie s¹ wieczne”.
£ukasz Ruch
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Nagrody i stypendia Fundacji „Prymus”.

Gminni Prymusi 2010
Ostatni dzieñ nauki przypad³ w
bie¿¹cym roku 25 czerwca. W tym dniu
cz³onkowie Rady Fundacji osobiœcie
pojawili siê we wszystkich gminnych
szko³ach. Stypendia i komputery otrzymali
uczniowie nie tylko wyró¿niaj¹cy siê
najwy¿sz¹ œredni¹ ocen, ale przede
wszystkim z sukcesami bior¹cy udzia³ w
konkursach pozaszkolnych. Zarówno
nagroda, jak i przyznane stypendium maj¹
zmotywowaæ laureatów do jeszcze lepszej
nauki oraz do rozwijania swoich
zainteresowañ.
W tym samym dniu odby³o siê równie¿ w

GOK-u w Dywitach spotkanie laureatów
i ich rodziców z cz³onkami Rady i Zarz¹du
Fundacji „Prymus”. Uczestnicy wys³uchali
krótkiej prelekcji na temat szczêœliwego
wychowywania dzieci przygotowanej przez
pani¹ Ewê Koniecpolsk¹. By³a to równie¿
doskona³a okazja do wzajemnego
poznania siê oraz podzielenia siê w³asnymi
spostrze¿eniami na ten temat.

Bukwa³dzie,
- Jakub Filip Kamiñski – Niepubliczna
Szko³a Podstawowa w S³upach,
- Pawe³ Kozielec – Zespó³ Szkó³ w
Dywitach (Szko³a Podstawowa),
- Piotr Koz³owski – Zespó³ Szkó³ w
Dywitach (Gimnazjum),
- Maria Murawska – Zespó³ Szkó³ w
Tu³awkach (Gimnazjum),
- Paulina Katarzyna Pucz – Szko³a
Podstawowa we Fr¹czkach,
Laureaci Fundacji „Prymus”:
- Marta Dadun – Zespó³ Szkó³ w Tu³awkach - Natalia Zieliñska – Szko³a Podstawowa w
Sprêcowie.
(Szko³a Podstawowa),
- Mateusz Grubert – Szko³a Podstawowa w
Zak

Bukwa³d. Gra terenowa w podchody.

Ciekawie i twórczo spêdziæ dzieñ
Dzieci i m³odzie¿ w ma³ych miejscowoœciach zbyt wiele czasu spêdza przed telewizorami. Powoli zanikaj¹ wszelakie gry
terenowe. Pragn¹c pokazaæ, i¿ mo¿na czynnie i twórczo spêdziæ czas wolny, Fundacja „Tallo” przy wsparciu Fundacji
„Prymus” i Stowarzyszenia Przyjació³ Wsi Bukwa³d, zorganizowa³a podchody.
W sobotê 22 maja uczestnicy,
podzieleni na 4 piêcioosobowe grupy,
rozpoczêli wyœcig wytyczon¹ tras¹ do
oddalonej o 3 km w lesie mety. Kierowali
siê, jak na prawdziwe podchody przysta³o,
znakami wykonanymi z kamieni b¹dŸ
patyków. Po drodze na stacjach musieli
wykonaæ ró¿ne zadania o tematyce
przyrodniczej, ekologicznej i historycznej,
za które otrzymywali punkty. Wyzwaniem
by³o rozpoznawanie gatunków ptaków
oraz drzew po liœciach.
Braki w wiedzy dru¿yna mog³a
uzupe³niæ korzystaj¹c z atlasów, lecz
traci³a wtedy cenny czas. Ponadto trzeba
by³o wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ segregacji
œmieci i znajomoœci¹ historii w³asnej
miejscowoœci. Celem zabawy by³a
równie¿ integracja i uczenie wspó³pracy,
gdy¿ sk³ad grupy by³ zró¿nicowany
wiekowo.
Po podliczeniu punktów uzyskanych
za wykonanie poszczególnych zadañ i
przyznanych za czas pokonania trasy,
zwyciê¿y³a dru¿yna w sk³adzie:

Aleksandra Kuczyñska, Paulina
Bodalska, Dominika Szociñska, Julia
Szociñska i Marta Ostasiuk.
Kolejnym punktem programu by³o
odkrywanie tajemnic bukwa³dzkiego lasu.
Uczestnicy poznali historiê plemion
pruskich, dowiedzieli siê, jak wygl¹da³y ch

obrzêdy pogrzebowe Prusów i czym
jest kurhan. Impreza zakoñczy³a siê
wspólnym ogniskiem z kie³baskami,
nagrodzeniem zwyciêzców oraz
upominkami dla wszystkich uczestników.
Kazimierz Kisielew
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Bukwa³d. Szko³a Podstawowa.

I Turniej Gry w Warcaby
W dniu 12 maja 2010 roku odby³ siê I Turniej Warcabowy w Szkole Podstawowej w Bukwa³dzie. Przy planszach zasiad³o
osiemnastu zawodników w kategorii klas IV-VI oraz czternastu zawodników klas „0”-3. Pomys³odawc¹ i organizatorem
turnieju by³ pan Witold M³ynarczyk, przedstawiciel szkolnej Rady Rodziców.
Na twarzach uczestników turnieju ju¿ od
samego pocz¹tku widaæ by³o skupienie.
Przesuniêcia pionków na warcabnicy by³y
dobrze przemyœlane i czêsto wrêcz
zaskakiwa³y przeciwnika. Gra, z pozoru
prosta, przestaje tak¹ byæ, gdy po drugiej
stronie planszy siedzi godny przeciwnik.
– Warcaby to jedna z najstarszych i
najbardziej popularnych gier na œwiecie –
mówi pan Witold M³ynarczyk. – Grywa³o w
ni¹ wielu znanych ludzi, np.: Jan Jakub
Rousseau, Napoleon Bonaparte, Benjamin
Franklin czy Fryderyk Chopin. Czêsto
równie¿ obecnie rodzice graj¹ w ni¹ w domu
ze swoimi dzieæmi. S¹dzê, ¿e rozgrywki w
warcaby daj¹ mo¿liwoœæ osi¹gniêcia
sukcesu wielu uczniom, którzy z ró¿nych
powodów nie osi¹gaj¹ sukcesów w
dyscyplinach sportowych wymagaj¹cych
du¿ej sprawnoœci ruchowej. Na pewno
warto organizowaæ tego typu imprezy i
zachêcaæ dzieci oraz m³odzie¿ do
uczestnictwa w nich ze wzglêdu na ich
walory integracyjne, rewalidacyjne i
wychowawcze.
Wyniki i plan rozgrywek meczy by³y na
bie¿¹co przedstawiane przy wykorzystaniu
rzutnika multimedialnego. Uczniowie mogli
dziêki temu poznaæ, jak organizuje siê taki
turniej oraz dopingowaæ swoich
r ó w i e œ n i k ó w. P o 3 g o d z i n a c h
wspó³zawodnictwa sêdzia g³ówny, pan
Witold M³ynarczyk, poda³ oficjalne,
indywidualne miejsca startuj¹cych w
turnieju w poszczególnych kategoriach. W
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klasach „0”-3 miejsce I zdoby³a Monika
Borawska, przed Miko³ajem Truszczyñskim
(II miejsce) i Dominik¹ M³ynarczyk (III
miejsce). W kategorii klas IV-VI dominowali
ch³opcy: najlepszy okaza³ siê Zbyszek
Kêdzierski, pokonuj¹c Artura Bodalskiego
(II miejsce) i Bart³omieja Ostasiuka (III
miejsce).
– Na sam koniec do pojedynku o
Superpuchar stanêli na wprost siebie
zwyciê¿czyni z m³odszej grupy, Monika
Borawska i mistrz starszej grupy Zbigniew
Kêdzierski – dodaje pan Witold. –
Rozgrywka by³a bardzo emocjonuj¹ca.
Du¿e wra¿enie na zawodnikach,
opiekunach, organizatorach, sêdziach i

kibicach wywar³ Zbyszek - zwyciêzca
tego pojedynku. Mimo, ¿e uczy siê dopiero
w klasie V, to jest to niezwykle
utalentowany taktyk warcabowy.
Na zakoñczenie turnieju organizator
pan Witold M³ynarczyk wrêczy³
zwyciêzcom w poszczególnych
kategoriach medale w odpowiednio:
z³otym, srebrnym i br¹zowym kolorze oraz
pami¹tkowe dyplomy. Super Puchar
najlepszego zawodnika turnieju otrzyma³
Zbigniew Kêdzierski. Zwyciêzcom
gratulujemy odniesionego sukcesu, a
wszystkich uczestników serdecznie
zapraszamy do udzia³u w turnieju w
nastêpnym roku.
Kazimierz Kisielew

Gwarowe sukcesy
W tym roku, tak jak przed laty, w
Gimnazjum Publicznym im. Jana Paw³a II w
Dobrym Mieœcie spotkali siê najlepsi
recytatorzy utworów poetów warmiñskich i
gwary warmiñskiej. Przyczynkiem ku temu
by³ szóstym ju¿ powiatowy konkurs
„Warmiñskie Kiermasy”. Przyby³ych goœci i
uczestników powitali ludowymi
przyœpiewkami i pieœniami warmiñskimi
cz³onkowie zespo³u „Seniorzy”,
dzia³aj¹cego przy Centrum Kultury w

Spotkanie w GCI
W Gminnym Centrum Informacji w
Tu³awkach w dniu 17 czerwca 2010 roku odby³o
siê spotkanie przedstawicieli organizacji
pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie gminy
Dywity. Sprawozdanie z realizacji rocznego
programu wspó³pracy
z organizacjami
pozarz¹dowymi przedstawi³a pani Alicja W¹sik.
Po niej g³os zabra³a pani Monika Falej. Omówi³a
Ustawê z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie
ustawy o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i o
wolontariacie oraz odpowiada³a na pytania
zebranych osób. Spotkanie zakoñczy³ wystêp
artystyczny £ukasza Deptu³y i poczêstunek.
zak

Dobrym Mieœcie pod kierownictwem
pana Dariusza Eysymonta.
Tego roku równie¿ mia³em przyjemnoœæ
uczestniczyæ w tej uroczystoœci, zasiadaj¹c
ju¿ po raz trzeci w komisji konkursowej wraz
z pani¹ Katarzyn¹ Bachur¹, nauczycielk¹
zajêæ artystycznych i ks. Janem
Pietrzykiem, poet¹ i proboszczem parafii w
Butrynach. Fakt organizacji tych zmagañ
jest istotny jednak nie ze wzglêdu na
obecnoœæ mojej osoby, lecz z powodu

udzia³u w konkursie i uzyskaniu
wysokich wyników przez uczennice
Gimnazjum Publicznego w Dywitach.
W kategorii recytacji utworów
gwarowych zwyciê¿y³a Iga D¹bkowska,
zaœ drugie miejsce przypad³o Natalii
Murawskiej. Obie uczennice zosta³y
przygotowane przez panie Mariolê
Grzegorczyk i Magdalenê Gajewsk¹.
£ukasz Ruch

M³ody przedsiêbiorca
Pod patronatem pana Alfreda Prusika uczniowie starszych klas aktywnie uczestnicz¹ w
upowszechnianiu szeroko pojêtej wiedzy z ekonomii w Zespole Szkó³ w Dywitach Gimnazjum Publiczne.
20 maja 2010 roku odby³ siê konkurs
ekonomiczny przygotowany przez starszych
kolegów gimnazjum dla klas pierwszych.
Aleksander Jegier, Karolina Soko³owska, Sylwia
Soko³owska, Ewa Grabowska i Emilian
NiedŸwiedzki przygotowali ciekawe prelekcje o
bankach i gie³dzie, po czym przeprowadzili test
sprawdzaj¹cy wiedzê ekonomiczn¹ s³uchaczy.
Pierwsze miejsce otrzyma³ Przemek
Kierznowski, II miejsce - Natalia Rapacka, zaœ III

miejsce - Mateusz Leman. Nagrody dla
zwyciêzców ufundowa³, jak co roku, pan Alfred
Prusik.
Podstawy z przedsiêbiorczoœci sta³y siê
tematem „trendy” wœród m³odzie¿y. Takie
inicjatywy i zajêcia kszta³tuj¹ w³aœciwe postawy
przysz³ych m³odych przedsiêbiorców, ucz¹
samodzielnoœci i odwagi w zak³adaniu w³asnej
firmy.
Zofia Bronowicka
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Bukwa³dzka Sobótka
W dniu 19 czerwca na przy œwietlicy wiejskiej w Bukwa³dzie uczniowie Szko³y Podstawowej w Bukwa³dzie zaprezentowali program
artystyczny nawi¹zuj¹cy do tradycji Nocy Œwiêtojañskiej. Nie zabrak³o œpiewów, plecenia i puszczania wianków na wodê oraz
ca³onocnej biesiady z tañcami.
Na samym pocz¹tku wyst¹pili najm³odsi
– dzieci z klas „0”-II. Przedstawi³y sceniczny
obrazek zatytu³owany „Kolorowa ³¹ka”. Nie
brak³o w nim przepiêknych kwiatów oraz
typowych, ¿yj¹cych w trawie zwierz¹t. Noc
Œwiêtojañska kojarzy siê nam jednak ze
œpiewami, wiêc teraz przyszed³ czas na nie.
Uczniowie wykonali stare warmiñskie
pieœni zwi¹zane z tym obrzêdem. Mi³¹
niespodziank¹ by³a prezentacja pieœni
ukraiñskich w wykonaniu grupy œpiewaczej
„¯urawka” z Górowa I³aweckiego.
Najwa¿niejszym punktem by³o jednak
przedstawienie s³owiañskich zalotów.
Najpierw panny musia³y samodzielnie
wykonaæ wianki z polnych kwiatów.
Nastêpnie wszystkie w przepiêknym
korowodzie uda³y siê nad jezioro, aby
puœciæ je na wodê. Na wysokoœci zadania
stanêli ch³opcy, którzy wczeœniej dali popis
skakania przez ognisko. Teraz, nie

Foto. Kazimierz Kisielew

zwa¿aj¹c na zimn¹ jeszcze wodê,
wy³awiali wianki.
Impreza, przygotowana przez Szko³ê
Podstawow¹ w Bukwa³dzie, Gminny
Oœrodek Kultury w Dywitach,

Gminny Dzieñ Dziecka

Stowarzyszenie Przyjació³ Wsi
Bukwa³d i Fundacjê „Prymus”, zakoñczy³a
siê nocn¹ biesiad¹ przy ognisku oraz
tañcami na murawie, jak to dawniej
bywa³o.

Malowanie dŸwiêkiem Dywitach

Foto. GOK

Foto. GOK

W dniu 5 czerwca 2010 roku murawa dywickiego stadionu
przeobrazi³a siê w magiczn¹ krainê pe³n¹ wspania³ych atrakcji:
kolorowych, dmuchanych zabawek, kucyków, straganów z zabawkami.
Na du¿ej scenie dla wszystkich dzieci i rodziców wyst¹pi³a s³ynna Rewia
Dzieciêca „SYLABA” - piêciokrotny laureat Festiwalu Tañca i Piosenki w
Koninie, a do wspólnej przygody i konkursów zaprosili wszystkich
najprawdziwsi „PIRACI Z KARAIBÓW”. Poza wystêpami na scenie
uczestnicy festynu mogli podziwiaæ precyzyjne skoki spadochronowe i
zasi¹œæ za sterami najprawdziwszego szybowca! Ogromn¹
popularnoœci¹ cieszy³y siê: mechaniczne rodeo, dmuchana zje¿d¿alnia,
hopser „Góra Kilimand¿aro”, karuzela dla najm³odszych oraz – wyzwanie
dla starszych uczestników zabawy - 8-metrowa œcianka wspinaczkowa.
Organizatorami Dnia Dziecka by³ Urz¹d Gminy Dywity oraz Gminny
Oœrodek Kultury w Dywitach przy wsparciu Ochotniczych Stra¿y
Po¿arnych z terenu Gminy. Impreza nie odby³aby siê równie¿ bez
wsparcia finansowego licznych sponsorów, którym pragniemy
serdecznie podziêkowaæ.
AFH

Jak co roku, 22 maja, w Gminnym Oœrodku Kultury zrobi³o siê
gwarnie i dŸwiêcznie za spraw¹ uczestników VII Gminnego
Przegl¹du Pieœni i Piosenki Dzieciêcej „GLISSANDO”.
W lokalnym œwiêcie muzyki wziêli udzia³ wokaliœci i zespo³y z
Zespo³u Szkó³ w Dywitach, ze szkó³ podstawowych w
Sprêcowie,S³upach, Bukwa³dzie i Fr¹czkach oraz z Zespo³u Szkó³
w Tu³awkach.
Publicznoœæ wys³ucha³a utworów chóralnych (m. in. fragmentu
IX Symfonii Ludwika van Beethovena), piosenek ze znanych
filmów oraz wykonañ wspó³czesnej muzyki m³odzie¿owej.
Imprez¹ towarzysz¹c¹ Przegl¹dowi by³ wernisa¿ prac dzieci i
m³odzie¿y z terenu Gminy Dywity, które wziê³y udzia³ w Konkursie:
„Kosmos pe³en tajemnic”, którego organizatorem by³a Pracownia
Plastyczna GOK w Dywitach.

Gimnazjalne projekty
Uczniowie dywickiego gimnazjum
uczestnicz¹ w realizacji dwóch projektów
dofinansowanych z funduszy unijnych.
Jednym z nich jest projekt „Za rêkê z
Einsteinem”, w ramach którego odbywaj¹ siê
zajêcia pozalekcyjne z matematyki, chemii,
fizyki, jêzyka angielskiego i niemieckiego.
Dobieg³y one w tym roku szkolnym koñca,
lecz jeszcze w wakacje m³odzie¿ bêdzie
uczestniczy³a w Szkole Letniej. Zosta³a ona
w tym roku zorganizowana na Uniwersytecie

Warmiñsko- Mazurskim, a z
doœwiadczeñ ubieg³orocznych wiemy, ¿e
oprócz zajêæ na uczelni na m³odzie¿ bêd¹
czeka³y inne atrakcje.
W ramach drugiego projektu „Rozwój
przez kompetencje” powsta³y dwa 10osobowe szkolne zespo³y kompetencyjne.
Pierwszy, pod kierunkiem Teresy Rukowicz,
realizuje zagadnienia przyrodnicze, drugi
pod okiem Micha³a Karwowskiego, zajmuje
siê rozwijaniem umiejêtnoœci

matematycznych. Ponadto jeden z
p i e r w s z o k l a s i s t ó w, P r z e m y s ³ a w
Kierznowski, zakwalifikowa³ siê do
uczelnianej grupy kompetencyjnej i jeŸdzi
w weekendy na zajêcia do Gdañska. W tym
roku szkolnym zakoñczy³ siê jeden z
etapów pracy nad realizacj¹ zadañ
wynikaj¹cych z projektów. Pozosta³a czêœæ
przed nami po wakacjach.
Rewa
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Fr¹czki. Szko³a Podstawowa.

Dzieñ Rodziny
Dnia 22 maja 2010 roku w Szkole
Podstawowej we Fr¹czkach odby³ siê
tradycyjny festyn z okazji obchodów Dnia
Rodziny. Tegoroczna impreza przebiega³a
pod has³em „Jeden za wszystkich, wszyscy
za jednego” i mia³a charakter turnieju
rycerskiego, w którym startowa³y
poszczególne rodziny. Ka¿da z nich na
pocz¹tku zabawy otrzyma³a tarczê i na niej
nakleja³a uœmiechniête buŸki otrzymywane
za udzia³ w ka¿dej konkurencji. Na
podstawie iloœci naklejek wy³oniono
zwyciêzców turnieju.
Jednak przed jego rozpoczêciem mia³a
miejsce artystyczna czêœæ imprezy, podczas
której najm³odsi uczniowie sk³adali ¿yczenia
rodzicom prezentuj¹c wiersze i piosenki o
tematyce rodzinnej, natomiast cz³onkowie
szkolnego ko³a teatralnego „Antrakt”
zaprezentowali przedstawienie „Bajka o
dwóch królestwach”, z którym wczeœniej
wyst¹pili na przegl¹dzie teatralnym
„Fraszka” w Dywitach.
Konkurencji turniejowych by³o wiele:
rzucano podkowami do celu, walczono na
miecze, ubierano w zabawne stroje damy
dworu, noszono ciê¿ary oraz wymyœlano
herby i zawo³ania rodowe. W tym czasie kilka
rodzin wed³ug zaszyfrowanych wskazówek
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szuka³o ukrytej ksiê¿niczki.
Dopisywa³y humory i od pewnego
momentu pogoda, wiêc zabawa by³a
doskona³a i wszyscy byli zadowoleni.
Zw³aszcza, ¿e mo¿na by³o odpocz¹æ w
szkolnej kawiarence, posiliæ siê ciastem i
napiæ kawy lub herbaty. Osoby niemaj¹ce
ochoty na s³odycze, mog³y upiec na
ognisku kie³basê. Ca³y czas trwa³a te¿
loteria fantowa, która cieszy³a siê

Wernisa¿ wystawy „Impresje 2010”
W czerwcu w Galerii GOK-u w Dywitach
odby³ siê wernisa¿ wystawy podsumowuj¹cej
ca³oroczn¹ pracê twórcz¹ malarek z Grupy
Plastycznej „Paleta”. Obrazy, które mo¿na na
nim zobaczyæ, s¹ owocami poszukiwañ
twórczych, nowych doœwiadczeñ, zdobytych
m. in. podczas warsztatów artystycznych w
ramach projektu „Laboratorium Sztuki
Nieprofesjonalnej Kobiet”. Na wernisa¿u
swoje prace wystawi³y nastêpuj¹ce osoby:
Jadwiga ¯em³o, Maria Oryñczak, Krystyna
Kucewicz, Regina Ba³on, Regina
Lemiszewska, Alicja Miazga, Bo¿ena

Sobierajska, Teresa Swiniarska,
Urszula Czernikiewicz, Mariola Hegier,
Józefina Andrzejewska, Agnieszka
Nakonieczna, Anna Arciszewska, Barbara
Zysman, Jolanta Jab³oñska, Ma³gorzata
Prus, Krystyna Andruszko, Anna
£ukaszewicz, Joanna Kitkowska oraz Iga
Jasiñska. Zapraszamy do ogl¹dania
wystawy w godzinach 9.00-15.30 do 30
sierpnia 2010 roku oraz zachêcamy do
œledzenia dokonañ naszych malarek w
przysz³ym roku.
Asia

Œwiat³oczu³y wernisa¿ fotograficzny
Niecodzienn¹ wystaw¹ fotograficzn¹
zakoñczy³a siê realizacja projektu
„Œwiat³oczuli”. Dziewiêciu m³odych
fotografów zaprezentowa³o zdjêcia, które
powstawa³y przez rok trwania projektu pod
czujnym okiem Andrzeja „Szczurka”
Waszczuka. Monochromatyczne portrety,
pejza¿e przypominaj¹ce dawne, czarnobia³e
filmy Szwarc-Bronikowskiego czy
Puchalskiego, tworzy³y niepowtarzalny klimat
wystawy, a tak¿e pokazywa³y du¿y kunszt
m³odych adeptów fotografii. Ciekawym
akcentem by³y równie¿ portery kolorowe,
powsta³e w Studiu Fotograficznym „eMKa” w

Olsztynie.
W trakcie projektu m³odzi ludzie uczyli
siê od najlepszych. Oprócz
wspomnianego Andrzeja Waszczuka
zajêcia poprowadzili Grzegorz
Kumorowicz – historyk sztuki i fotograf
Muzeum Warmii i Mazur, Tomasz
Waszczuk – reporter „Gazety Wyborczej”,
Magdalena Rogowska–Otremba – artysta
plastyk, fotograf.
Realizacjê projektu przez GOK w
Dywitach wspar³a Fundacja Kronenberga
przy Banku CITI Handlowym.
AFH

„Sêtalskie pejza¿e”
W maju w Sêtalu odby³ siê kolejny plener
malarski Grupy Plastycznej „Paleta”, tworz¹cej
przy GOK-u w Dywitach. Do tej piêknie
po³o¿onej miejscowoœci nasze malarki zosta³y
zaproszone przez „Stowarzyszenie Przyjació³
Sêtala” i Parafiê Rzymskokatolick¹ w Sêtalu.
Owocem tego pleneru jest ponad 20

obrazów, które twórczynie przekaza³y
organizatorom, wspieraj¹c w ten sposób
szczytn¹ inicjatywê remontu Koœcio³a œw.
Miko³aja w Sêtalu. Bêdzie mo¿na je obejrzeæ
oraz kupiæ podczas festynu
organizowanego w Sêtalu 8 sierpnia 2010
roku.
Asia

szczególnie wœród najm³odszych. Na
zakoñczenie rozegrano tradycyjny mecz
pi³ki no¿nej, w którym ojcowie jak zwykle
nie dali szans uczniom i wygrali 6 do 1.
Impreza po raz kolejny okaza³a siê udana.
Dzieci by³y szczêœliwe, rodzice
zadowoleni, a rosn¹ca z roku na rok
frekwencja œwiadczy, ¿e ka¿dy potrafi
znaleŸæ w czasie wspólnej zabawy coœ dla
siebie.
Maciej Azarewicz

Artystyczne
wakacje z GOK

Zaledwie 21 czerwca zakoñczy³ siê
uroczyœcie rok artystyczny w Gminnym
Oœrodku Kultury w Dywitach. Coroczn¹
imprezê „Letnie wrota” uœwietni³ wystêp
grupy tanecznej „Dance nation” pod
kierunkiem Agaty Nideraus, instruktora
GOK oraz spektakl „Sen nocy sobótkowej”
w wykonaniu teatru „KONIEC CDN…” i
re¿yserii Marty Wodyñskiej. W ten sposób
symbolicznie uchyliliœmy drzwi do
wakacyjnej przygody.
GOK, jak w latach poprzednich,
przygotowa³ bogat¹ ofertê pó³kolonijnych
zajêæ artystycznych. W tym roku odbywaj¹
siê one pod has³em „Lato z K³obukiem” i s¹
po³¹czeniem elementów plastyki i teatru z
elementami edukacji regionalnej. W
realizacjê zajêæ w³¹czy³y siê so³ectwa oraz
Gminna Komisja Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych.
Harmonogram pó³kolonii:
05.07 – 09.07 - Nowe W³óki, D¹brówka,
Sprêcowo, Ró¿nowo,
12.07 – 16.07 – Gradki, Tu³awki, Fr¹czki
,Dywity,
19.07 – 23.07 – Br¹swa³d,
26.07 – 30.07 – Sêtal, KieŸliny,
16.08 – 20.08 – Bukwa³d, £ugwa³d.
AFH
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Tajemnice zaklête w bukwa³dzkim g³azie
Do wyj¹tkowych walorów lasu
po³o¿onego pomiêdzy Barkwed¹,
Bukwa³dem a Cerkiewnikiem nie trzeba
chyba nikogo przekonywaæ. Oprócz wielu
unikatów przyrodniczych, znajduje siê tam
wiele œwiadectw przesz³oœci, które
pozostawili tu dawni mieszkañcy tych ziem.
Miêdzy innymi znajduje siê tam równie¿
jeden z najwiêkszych naturalnych kamieni
w okolicy. Fachowo okreœlany jako szary
granit grubokrystaliczny. Le¿y on na zboczu
jednego z wielu leœnych wzniesieñ w g³êbi
bukwa³dzkiego lasu. Jego orientacyjne
wymiary to: obwód zewnêtrzny - 9,5 m,
d³ugoœæ 3 m, szerokoœæ oko³o 2,3 m. Tak
naprawdê nie wiadomo, jaki jest jego
rzeczywisty rozmiar i kszta³t, poniewa¿ jego
znaczna czêœæ znajduje siê pod ziemi¹.
G³az ten w dniu 27 listopada 1961 roku
decyzj¹ Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Olsztynie zosta³ uznany za
pomnik przyrody. Do chwili obecnej
znajduje siê on na liœcie nielicznych i
wyj¹tkowych okazów przyrody
nieo¿ywionej po³o¿onych na terenie Gminy
Dywity. Jest pomnikiem i chroni go prawo.
Nie wolno go niszczyæ, usuwaæ z niego
mchów i naturalnych porostów. Nie wolno
g³azu w ¿aden sposób u¿ytkowaæ, usuwaæ
ze stanowiska ani zanieczyszczaæ miejsca
wokó³ niego.
Niestety, nie³atwo jest trafiæ do miejsca,
w którym siê znajduje, dlatego do dziœ w
ogóle ma³o kto wie o jego istnieniu.
Cierpliwym i wytrwa³ym mo¿e pomóc
poni¿szy ogólnikowy opis.
Idziemy drog¹ gruntow¹ wzd³u¿ linii
kolejowej od miejscowoœci Barkweda w
kierunku Cerkiewnika (czerwony szlak).
Gdy dojdziemy do ma³ego wiaduktu pod
torowiskiem, przechodzimy na drug¹ stronê
torów i nadal idziemy leœn¹ drog¹ wzd³u¿
nich. Po kilkuset metrach od wiaduktu, id¹c
w kierunku Cerkiewnika, dochodzimy do
skrzy¿owania leœnych dróg i tu skrêcamy w
lewo. Po niepe³nym kilometrze po lewej
stronie drogi z oddali mo¿emy dostrzec
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g³az.
Ustne i pisane przekazy podaj¹ czêsto
sprzeczne informacje na temat zwi¹zanych
z tym kamieniem ró¿nych tajemniczych
legend i historii. Chyba najciekawsz¹ jest
ta, która mówi, ¿e s³u¿y³ on Prusom jako
o³tarz do sk³adania ofiar. Podobno, tak jak w
innych ocala³ych kamieniach ofiarnych
Prusów, równie¿ ten bukwa³dzki (w czêœci
kamienia obecnie przykrytej ziemi¹) ma
mieæ wy¿³obion¹ misê na krew ofiar,
sk³adanych niegdyœ pruskim bogom. W
pogañskich obrz¹dkach krew by³a wa¿nym
elementem rytua³ów zwi¹zanych z ich
dawnymi wierzeniami w si³y natury. Po
podbiciu tych ziem przez Krzy¿aków
zabraniano i surowo têpiono wszelkie
pogañskie praktyki miejscowej ludnoœci.
Jak wiadomo, na terenie obecnego
bukwa³dzkiego lasu jeszcze przez d³ugi
czas po zakazach mia³o siê znajdowaæ
bli¿ej nieokreœlone pruskie „Sacrum”, które
mia³o jakiœ tajemniczy zwi¹zek z
nieistniej¹cym ju¿ tysi¹cletnim dêbem w

Barkwedzie. Osiedlaj¹cy siê w okolicy
chrzeœcijanie gorliwie zwalczali wszelkie
obrzêdy i symbole zwi¹zane z wierzeniami
dawnych mieszkañców, dlatego „kamienny
o³tarz” str¹cili ze wzgórza i na wieki
przysypali ziemi¹. Przez stulecia deszcze
sp³uka³y czêœæ ziemi, któr¹ by³ przykryty,
dziêki temu dziœ mo¿emy podziwiaæ
przynajmniej jego fragment. Co faktycznie
znajduje siê g³êbiej w ziemi - nie wiadomo.
Przekaz ten, chocia¿ bardzo
i n t e r e s u j ¹ c y, j e s t r a c z e j m a ³ o
prawdopodobny. Nie ma jednak dowodów
na to, ¿e ta legenda jest zupe³nie
nieprawdziwa. Kto wie, co rzeczywiœcie
kryje siê w czêœci g³azu ukrytej pod ziemi¹?
Mo¿e kiedyœ oka¿e siê, ¿e to
najprawdziwszy „pruski o³tarz ofiarny”.
Mo¿e zaœ albo a¿ - wyj¹tkowo okaza³y twór
natury sprzed wielu milionów lat.

Henryk Mondroch

Wieœci z „Gniazda Warmiñskiego”
Grupa Partnerska „Gniazdo Warmiñskie” istnieje od 2008 roku. Celem
jej dzia³añ jest dba³oœæ o zrównowa¿ony rozwój naszego regionu. W jej
sk³ad wchodzi obecnie 37 podmiotów z trzech sektorów:
samorz¹dowego, pozarz¹dowego i prywatnego z 10 gmin województwa
warmiñsko-mazurskiego. Sekretariat Grupy prowadzi Stowarzyszenie
„Nasze Gady”.
Grupie Partnerskiej „Gniazdo Warmiñskie” patronuje krakowska
Fundacja „Partnerstwo dla Œrodowiska”, pe³ni¹ca rolê Sekretariatu
Krajowej Sieci Grup Partnerskich. Na walnym zebraniu partnerów w dniu
29 maja dokonano zmian w sk³adzie Rady Grupy i przyjêto uchwa³ê o
realizacji programów: Greenways oraz Marka Lokalna.
Podczas odbywaj¹cego siê w dniach 9-11 czerwca w Ar³amowie VII
Zjazdu Grup Partnerskich „Gniazdo Warmiñskie” zosta³o pe³noprawnym
cz³onkiem Krajowej Sieci Grup Partnerskich, jako jedna z 23 Grup
Partnerskich dzia³aj¹cych w Polsce.
Teresa Kosiñska
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III Gminny Turniej Pi³karski Pi¹tek Samorz¹dowych
W dniu 22 maja 2010 roku na
Stadionie Komunalnym w Dywitach odby³
s i ê I I I G m i n n y Tu r n i e j P i ¹ t e k
Samorz¹dowych. Jego celem by³o
krzewienie kultury fizycznej i sportu oraz
promowanie czynnego wypoczynku. W
turnieju uczestniczy³o siedem dru¿yn:
R a d n i i S o ³ t y s i G m i n y D y w i t y,
Wojewódzki Fundusz Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
Olsztyn, Pracownicy Urzêdu Gminy
Dywity, OSP Br¹swa³d, OSP Sprêcowo,
Stra¿ Miejska Olsztyn i Przedsiêbiorcy z
Gminy Dywity.
Mecze odbywa³y siê jednoczeœnie na
dwóch boiskach, zgodnie z
wczeœniejszym podzia³em na grupy.
Najlepiej w turnieju poradzi³a sobie
dru¿yna Przedsiêbiorców, która nie
przegra³a ¿adnego z piêciu meczy.
Drugie miejsce zdoby³a dru¿yna OSP

Br¹swa³d. Najwiêksz¹ niespodziank¹
turnieju by³o wysokie trzecie miejsce
dru¿yny Radnych i So³tysów, którzy w
meczu o trzecie miejsce pokonali dru¿ynê
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Olsztynie z wynikiem 2:1. Najlepszym
zawodnikiem turnieju zosta³ wybrany Kamil

Kulas, kapitan dru¿yny OSP Sprêcowo.
S³odki poczêstunek dla uczestników
turnieju ufundowa³ pan Antoni Nikiel oraz
kapitan dru¿yny Przedsiêbiorców pan
Stanis³aw Sontowski.
Organizatorem turnieju by³ Urz¹d
Gminy Dywity przy wspó³pracy z OSP
Br¹swa³d.
J.W.

M³odzi lekkoatleci z Gminy Dywity walczyli w Warszawie.

Fina³ Czwartków Lekkoatletycznych
W dniach 11-13 czerwca na stadionie Or³a w Warszawie odby³y siê fina³owe zawody XVI Grand Prix Polski Czwartków
Lekkoatletycznych. Jest to najwiêksza w Polsce impreza lekkoatletyczna skierowana do dzieci w wieku 11-13 lat, a poziom
sportowy zawodów jest bardzo wysoki.
W tegorocznej edycji wziê³o udzia³
kilkadziesi¹t tysiêcy dzieci, które
rywalizowa³y o awans do
ogólnopolskiego fina³u w 70-ciu
miastach. W Warszawie spotka³o siê ju¿
tylko 2500 najlepszych m³odych
zawodników z ca³ej Polski.
W tych zawodach wziê³a udzia³
równie¿ 4-osobowa reprezentacja Gminy
Dywity, która kwalifikacje do fina³u w
Warszawie wywalczy³a podczas serii
zawodów w Nidzicy. Najwy¿sze miejsce
zajê³a Patrycja Wichert (1998 r.) z SP w
Dywitach. Startowa³a ona w biegu na
60m. W eliminacjach uzyska³a œwietny
czas - 8,69 s, bij¹c przy okazji swój rekord
¿ y c i o w y, n a t o m i a s t w p ó ³ f i n a l e
uplasowa³a siê na 12. miejscu i takie te¿
miejsce zajê³a w ogólnopolskim finale.
Bardzo mocne rywalki w biegu na
300m mia³a Natalia Zieliñska (1997 r.) z
SP w Sprêcowie. Natalia uzyska³a swój
najlepszy wynik 46,86 s, co da³o jej w
efekcie 13. miejsce w kraju. W biegu na
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600m rywalizowa³a Martyna Sulikowska
z SP w Tu³awkach, która z czasem 1:56,42 s
(rekord ¿yciowy) sklasyfikowana zosta³a na
16. miejscu w Polsce.
Najm³odsz¹ zawodniczk¹ w ekipie by³a
Ewa Malinowska (rocznik 1999) z SP w
Dywitach, która po osi¹gniêciu swojego
najlepszego czasu (56.02 s) zajê³a 42.

miejsce w biegu na 300m.
Zawody w Warszawie dostarczy³y
zawodnikom wielu emocji i prze¿yæ. Nasze
dzieci pierwszy raz w ¿yciu mia³y okazjê
rywalizowaæ przy niemal dwutysiêcznej
widowni! Ponadto by³a równie¿ okazja
nawi¹zania znajomoœci z rówieœnikami z
ca³ej Polski. Udzia³ w tak ogromnej imprezie

Spartakiada Dru¿yn Sanitarnych
W dniu 29 maja 2010 roku w
miejscowoœci Ruk³awki gm. Biskupiec
odby³a siê Powiatowa Spartakiada
Dru¿yn Sanitarnych Obrony Cywilnej.
Do udzia³u w niej zg³osi³a siê dru¿yna
sanitarna z gminy Dywity w sk³adzie:
Leszek Jost, Dariusz Narbutowicz,
Andrzej Olber oraz Andrzej Terepora.
W trakcie spartakiady ratownicy
musieli udzieliæ pomocy

poszkodowanym na trzech stacjach
urazowych. Ocenê sêdziowsk¹
sprawowa³a kadra nauczycieli Szko³y
Policealnej „Medyk” w Olsztynie wraz z
uczniami. Dru¿yna Sanitarna Gminy
Dywity zajê³a pi¹te miejsce, pierwsze
miejsce po raz kolejny zdoby³a dru¿yna
z Dobrego Miasta.
J.W.
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