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W Br¹swa³dzie by³o tak,
jak na Warmii kiedyœ
s. 9

Drodzy Czytelnicy!

Wielki dzieñ w ma³ej wsi
s. 7

Oœrodek Rzemios³ Zapomnianych
s. 10

Wertuj¹c wstêpny szkic do
aktualnego wydania „Gazety
Dywickiej” nie mog³am oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e Gmina Dywity ma
ogromny potencja³ spo³eczny. Œwiadczy o nim iloœæ imprez, projektów
oraz inwestycji, które wydarzy³y siê lub te¿ nabra³y realnego kszta³tu
pomiêdzy letnim i jesiennym numerem naszego pisma.
Do grona lokalnych aktywistów do³¹czy³o nowe Stowarzyszenie
„Przyjació³ Wsi Bukwa³d”. Na swoj¹ pierwsz¹, du¿¹ imprezê zaprosi³o
nas w sierpniu równie m³ode Stowarzyszenie „Przyjació³ Sêtala”.
W tle kulturowo-edukacyjno-kulinarno-sportowych wydarzeñ
kreowanych przez organizacje pozarz¹dowe, szko³y, so³ectwa,
gminê i mój prywatnie ukochany GOK, widaæ rysuj¹ce siê coraz
mocniej w lokalnym pejza¿u nowe œwietlice wiejskie i odzyskuj¹ce
swój architektoniczny blask koœcio³y…
Po tak pracowitym lecie œmia³o mo¿emy wkroczyæ w jesienn¹
nostalgiê oraz odpocz¹æ i generowaæ nowe pomys³y... choæ póki co, z
poczuciem lekkiego, wyborczego dreszczyku.
AFH
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Nowy okres zasi³kowy 2010/2011
Zgodnie z art. 26 ust. 2a Ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o œwiadczeniach
rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz.
992 z póŸn. zm.) wnioski w sprawie
ustalenia prawa do œwiadczeñ rodzinnych
na nowy okres zasi³kowy 2010/2011
przyjmowane s¹ od 1 wrzeœnia 2010 roku.
W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia rodzinne na nowy okres
zasi³kowy 2010/2011 z³o¿y³a wniosek wraz

z dokumentami do dnia 30.09.2010 r.,
ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych
oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za
miesi¹c listopad nastêpuje do dnia
30.11.2010 r.
W przypadku, gdy osoba ubiegaj¹ca siê
o œwiadczenia rodzinne na nowy okres
zasi³kowy 2010/2011 z³o¿y wniosek wraz z
dokumentami w okresie od dnia
01.10.2010r. do dnia 30.11.2010 r., stêpuje

ustalenie prawa do œwiadczeñ
rodzinnych oraz wyp³ata œwiadczeñ
przys³uguj¹cych za miesi¹c listopad
nastêpuje do dnia 31.12.2010 r.
Wnioski przyjmowane s¹ w
placówkach: GOPS Dywity w godz. 8.00 –
15.30, tel. 89 524-76-64 oraz GCI Tu³awki
w godz. 8.00-15.30, tel. 89 513-22-24.
UG

Oferta MPK w Olsztynie
Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie wprowadzi³o
kolorowe bilety upowa¿niaj¹ce do przejazdu w okreœlonej gminie. Gminie
Dywity przypad³ kolor niebieski. Wed³ug przewoŸnika celem przedsiêwziêcia
jest dok³adne policzenie iloœci sprzedawanych biletów na trasach
obs³uguj¹cych Gminê, co pozwoli rzetelnie oceniæ rentownoœæ poszczególnych
linii i przysz³e rozliczenie z MPK.
W ostatnim czasie dosz³o równie¿ do porozumienia z MPK w sprawie
utrzymania wszystkich linii i kursów funkcjonuj¹cych na terenie gminy Dywity.
Dziêki temu rozk³ady jazdy pozosta³y bez zmian. Szczegó³y dotycz¹ce
przejazdów na stronie www.mpkolsztyn.pl.
UG GCI

Strefa przedsiêbiorczoœci Dywity – £ugwa³d
Atrakcyjne po³o¿enie Gminy wzd³u¿
wa¿nych szlaków komunikacyjnych o
znaczeniu krajowym i miêdzynarodowym, a
tak¿e jej potencja³ rozwojowy to korzystne
warunki do prowadzenia dzia³alnoœci
gospodarczej. Gmina Dywity realizuje
projekt pn. ”Tworzenie warunków dla
inwestorów w zakresie przygotowania stref
przedsiêbiorczoœci Dywity – £ugwa³d” o
³¹cznej wartoœci ponad 1mln z³
dofinansowany ze œrodków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu
O p e r a c y j n e g o Wa r m i a i M a z u r y
2007–2013.
Na podstawie uchwa³ Nr XII/83/07 z

dnia 15 listopada 2007 r. oraz Nr
XVI/225/09 z dnia 17 marca 2009 r.
przyst¹piono do sporz¹dzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w bezpoœrednim
s¹siedztwie wsi Dywity w obrêbach
geodezyjnych Dywity i £ugwa³d, na
podstawie których tworzona jest Strefa
Przedsiêbiorczoœci. Realizacja inwestycji
ma na celu przede wszystkim podniesienie
atrakcyjnoœci inwestycyjnej Gminy. Pozwoli
to na zró¿nicowanie rodzajów dzia³alnoœci
gospodarczej, zwiêkszenie liczby
pracodawców, a tym samym stworzenie
nowych miejsc pracy.
Wed³ug projektu na przedmiotowym
terenie, obejmuj¹cym obszar oko³o 30 ha,

Gmina Fair Play 2010
Po raz drugi Gmina Dywity przyst¹pi³a
do programu „Gmina Fair Play 2010”. To
konkurs skierowany do samorz¹dów,
które dbaj¹ o interesy spo³ecznoœci
lokalnych, stwarzaj¹c na swym terenie
mo¿liwie najlepsze warunki do rozwoju
dzia³alnoœci gospodarczej i inwestycyjnej.
Korzyœci wynikaj¹ce z otrzymania
takiego tytu³u maj¹ znaczenie
strategiczne. Dziêki niemu Gmina Dywity
utrwala swój wizerunek gminy godnej
zaufania, otwartej na przedsiêbiorców
oraz zapewniaj¹cej profesjonaln¹
obs³ugê inwestycyjn¹. Posiadanie
certyfikatu zwiêksza równie¿ szansê na
zainteresowanie gmin¹ ze strony
powa¿nych inwestorów. Udzia³ w
wydarzeniach organizowanych w ramach
ka¿dej edycji konkursu jest okazj¹ do
wymiany informacji, doœwiadczeñ oraz
nawi¹zania wspó³pracy i kontaktów z
innymi samorz¹dami i inwestorami.
UG

bêdzie mo¿liwa lokalizacja obiektów
zwi¹zanych z obs³ug¹ komunikacyjn¹
trasy - drog¹ krajow¹ nr 51, obiektów
handlowych wielkopowierzchniowych, hal
magazynowych, jak równie¿ obiektów
gastronomicznych, administracyjnobiurowych, handlowych i innych. W dniu
15 czerwca 2010 r. Gmina Dywity
podpisa³a umowê z Przedsiêbiorstwem
Budownictwa Mieszkaniowego w
Olsztynie na budowê sieci kanalizacji
gospodarczo–bytowej, grawitacyjnej,
t³ocznej przepompowni œcieków i
kanalizacji deszczowej w celu stworzenia
warunków dla inwestorów na omawianym
terenie.
UG GCI

Wniosek o nowy
wóz stra¿acki
W dniu 29 wrzeœnia 2010 roku Gmina
Dywity z³o¿y³a wniosek do
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w
Olsztynie o dofinansowanie zakupu
samochodu ratowniczo-gaœniczego z
napêdem 4x4 dla OSP KieŸliny.
Wnioskowana kwota to ponad 600 tysiêcy
z³.
UG GCI

Rozbudowa Przedszkola
w KieŸlinach
Dnia 1 wrzeœnia 2010 roku oddano do
u¿ytku now¹ salê przeznaczon¹ dla
najm³odszej grupy dzieci w Przedszkolu
Samorz¹dowym w KieŸlinach. By³o to
mo¿liwe dziêki inwestycji Gminy
polegaj¹cej na rozbudowie istniej¹cego
budynku przedszkola. Do nowego
oddzia³u uczêszcza 25 dzieci.
UG GCI
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Wiêcej miejsc
w przedszkolach!
Wraz z dynamicznym wzrostem liczby
mieszkañców w Gminie Dywity powsta³a
koniecznoœæ zagwarantowania opieki
przedszkolnej. W³adze Gminy, wychodz¹c
naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom
m i e s z k a ñ c ó w, z a d e c y d o w a ³ y o
powiêkszeniu Przedszkola
Samorz¹dowego w KieŸlinach,
dobudowuj¹c kolejne pomieszczenie do
istniej¹cego ju¿ budynku. Now¹ salê
oddano do u¿ytku 1 wrzeœnia. W ten sposób
przedszkole utworzy³o jeszcze jedn¹ - III-ci¹
grupê dla 25 przedszkolaków.
W Ró¿nowie gmina przekaza³a grunt w
u¿ytkowanie wieczyste prywatnemu
przedsiêbiorcy z przeznaczeniem na
budowê przedszkola. Nowa placówka –
Niepubliczne Przedszkole „Mali Odkrywcy”
- otwarta jest od paŸdziernika 2010 roku. W
pierwszym roku planuje przyj¹æ 60 dzieci w
wieku 3-5 lat, a finalnie 95. Przedszkole
„Mali Odkrywcy” dzia³aæ bêdzie w oparciu o
program „Ku dziecku”, nagrodzonym w
konkursie Ministerstwa Edukacji Narodowej
na najlepszy program wychowania
przedszkolnego.
Obecnie w gminie Dywity funkcjonuj¹
nastêpuj¹ce przedszkola samorz¹dowe:
Przedszkole Samorz¹dowe w S³upach – 50
miejsc, Przedszkole Samorz¹dowe w
KieŸlinach – 75 miejsc, Przedszkole
Samorz¹dowe w Dywitach - 75 miejsc.
Ponadto przy szko³ach funkcjonuj¹
oddzia³y przedszkolne: przy Szkole
Podstawowej w Dywitach – 25 miejsc, przy
Szkole Podstawowej w Bukwa³dzie – 25
miejsc, przy Szkole Podstawowej w
Sprêcowie – 50 miejsc, przy Szkole
Podstawowej w Tu³awkach – 25 miejsc,
przy Szkole Podstawowej we Fr¹czkach –
25 miejsc, a tak¿e Niepubliczne
przedszkole w Ró¿nowie „Mali odkrywcy” 60 miejsc.
UG GCI

Œwat ³ogupsio³ na Warnijo???
£o tam, co nolepsze jyd³o je ³u noju, na
Warniji, chyba ¿odnamu nie brok godaæ.
Prowdó, a sprowdy bziydó zielgó ty¿ je to,
co nie wszandzie i mo¿no take rychtyczne
nosze jyd³o pozryæ. Bo ziedziæ woma brok,
co jek w rysto³racyji w tam co³am meniju, czy
jek to sia tamój mózi, stoi napsisane
warnijske, to nie zawdy je warnijske, a
skónd ³o tam ziam, ³oboczta some.
Jenygo dnia, jek am sobzie poloz do
Huberta siu³ka pogodaæ, na jygo ³obora
przylecia³a nosza siójsiodka
Warszazioczka. £oroz, jek am jó t³o
³oboczyli, to ju¿ ziedzielim, co sobzie cóœ
³uredziu³a i tlo noju ji do tygój brok. Jak am
³uredzili, tak ty¿ i bu³o. Warszazioczce sia
³umarzu³o take rychtyczne, warnijske jyd³o
posmakowaæ, a co ³óna soma nie ziy,
chtórne je rychtyczne, to przyloz³a do noju,
cobym z nió pojechali do taki ty rysto³racyji z
kedajszam jyd³am, co to jó ³ona w cejtunku
nolaz³a. No jó, jek kobziyta prosiu³a, to ni
moglim ji poziedaæ. Niy i pojechalim do ty
co³y ji rysto³racyji.
Sprowdy woma poziam, co mniejsce to
bu³o fejne. Gwo³t placu, zielge sto³y, no
sprowdy jek mo byæ. £oroz ty¿, jek am sia
³usiedli, to przylecio³ do noju taki fejny
dziywczok z tó co³ó menijó i poziam woma,
co noprzód wszystko bu³o fejn.
Jek am menija roztworzyli, to gamby sia
noma ³uœnieli, bo wszandzie bu³o
napsisane, co cóœ po warnijsku do ¿ercia je.
Gwo³t jenó¿ am sia nie radowali, bo choæ
tamój stoja³o, co warnijske je, to cole nie
bu³o warnijske. Hubert, tlo œlypsio³ i som nie
ziedzio³, co mo poziedaæ, a i jo nic lepsi.
Warszazioczka nie ziedzia³a noprzód, co
noma je. Potam, jek am ji poziedzieli, co w ty
rysto³racyji to wszystko je bodoj po
warnijsku, ale nie po warnijsku, to co³kam
³ogupsia³a i pozieda³a, co mo¿e my sia nie
znowam na warnijskam jydle.

Palaruch morowy, jek to Hubert
³us³ucho³, to ju¿ nie strzymo³, ³usto³ sia i
tedy tlo gamba rozder: „Bodojci jo nie ziam,
co je nosze warnijske jyd³o!? No niy, chto to
na Warniji kedajœ zidzio³ psierogi jeke i to
jeszcze take!” No mnio³ ch³op recht, bo
gupsi, jek na to poœlypsio³, to poziedzio³, co
jekoœ cóœ nie rychtyk w ty rysto³racyji, kedy
w ni do ¿ercio dajó ruske psierogi po
warnijsku.
Rod nie rod, jek siójsiod sia der, to am
go z Warszazioczkó ficili za jaka, chuæko
do o³ta wetchli i do chaty. No jó, ³oroz z
rysto³racyji zajechalim na hubertowo
³obora, coby co pozryæ, jeno szczajœcie, co
Hildka ³uwarzu³a takych rychtycznych
kwaœnych klopsów po warnijsku, to my am
sobzie fejn pod¿erli, a i noszo
Warszazioczka choæ ³oboczu³a rychtyczne
warnijske jyd³o.
A bodojci ludziska, jo som ju¿ nie ziam,
jek to je z tó noszó Warnijó. Bo sprowdy to
mowam tero take szczajœcie w
nieszczajœciu. Jek kedajœ to ¿odan nimek
razu niczegój ³o noju nie mózi³, a tero
wszystke tlo klepsio, warnijske, warnijske,
choæ cole i warnijske nie je. Poziydzta
mnie, bo sprowdy ciykow am je, czy to jo
am ju¿ zgupsio³, czy ludziska za gwo³
zgupsieli na Warnijo???
To do zidzanio i tedy a¿ drugi roz.
£ukasz Ruch
Jek byœta nie ziedzieli:
jyd³o – jedzenie
meniju – menu
siu³ka – chwilka
gwo³t placu – du¿o miejsca
mnio³ ch³op recht – mia³ ch³op racjê
jaka – kurtka
nimek – nieudacznik
cole - wcale

Gady i Tu³awki po raz drugi pomog³y powodzianom
Ju¿ drugi raz, dziêki panu Rajmundowi
Antosiakowi, powodzianie z Sielca ko³o
Tarnobrzegu otrzymali znacz¹c¹ pomoc. 21
wrzeœnia wyjecha³ z Gadów tir pe³en paszy
dla zwierz¹t, ubranek dzieciêcych i œrodków
czystoœci. Pieni¹dze na zakup paliwa do tira
zebrali radni i wójt gminy Dywity. Baloty
siana i zbo¿e ofiarowali gospodarze z
Gadów: Jan Surówka, Pawe³ Wêgrodzki,
Miros³aw Piórkowski, Darek Tubis, Andrzej
Sawczuk, Adrian Wiesse i Rajmund
Antosiak oraz z Tu³awek: Micha³ Gujski,
Artur G³odkowski, Jan Gintowt, Anna Kirkiz,
Marek KierbedŸ, Ewa Strzelec, Stanis³aw
Olszewski, Piotr Iwachów i Emilia Mielnik.
Pan Micha³ Wi¹cek, Przewodnicz¹cy
Zarz¹du Osiedla „Sielec” za okazan¹
pomoc wystosowa³ nastêpuj¹co brzmi¹ce
podziêkowania: „Na rêce Pana Wójta i
Przewodnicz¹cego Rady Gminy Dywity
sk³adamy podziêkowanie wszystkim za
okazan¹ nam pomoc. Wsparcie psychiczne
i finansowe, jakie nam Pañstwo okazali w
tym trudnym dla nas okresie, jest

szczególnie wa¿ne,
poniewa¿ daje ono nam si³ê
do dalszej pracy i walki ze
skutkami powodzi, jak te¿
przeciwnoœciami, jakie
napotyka ka¿dy z nas.
Serdecznie Pañstwu
dziêkujemy”.
Osobne podziêkowanie
n a d e s z ³ o równie¿ dla
so³tysa So³ectwa Gady,
rolników z Gadów i Tu³awek
oraz wszystkich cz³onków
Stowarzyszenia „Nasze
Gady”: „Pomoc ta jest dla
nas w tym szczególnym
okresie szczególnie wa¿na,
poniewa¿ dziêki wsparciu takich gmin
jak wasza i rolnikom, którzy chc¹ siê
podzieliæ tym, co sami wyprodukowali, nasi
rolnicy bêd¹ mogli utrzymaæ stada, jakie im
pozosta³y”.
Nadesz³y te¿ wzruszaj¹ce
podziêkowania od jednych z bezpoœrednich

foto. TK

odbiorców tych darów, pañstwa Joli i
Piotra Kalinków, którzy napisali: „Maj¹c
takie wsparcie psychiczne i materialne,
na pewno damy radê to wszystko
udŸwign¹æ”.
Teresa Kosiñska
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GOPS W DYWITACH PO RAZ DRUGI STAWIA CZO£O BEZROBOCIU
„Wspólnie przeciwko bezrobociu i wykluczeniu spo³ecznemu” - tak¹ nazwê nosi projekt wspó³finansowany ze œrodków
EFS. Realizowany jest on od stycznia do koñca grudnia 2010 roku. Uczestnikami projektu s¹ osoby bezrobotne oraz
nieaktywne zawodowo, zamieszkuj¹ce na terenie gminy Dywity. Realizacjê projektu zapewni powo³any zespó³, w sk³ad
którego bêd¹ wchodziæ kierownik GOPS pani Teresa Cejmer, koordynator projektu oraz pracownicy socjalni.
W czasach XXI wieku mo¿na
zaobserwowaæ nasilenie siê zjawiska
bezrobocia. Problem ten w szczególny
sposób dotyka wsie, które ze wzglêdu na
po³o¿enie geograficzne, strukturê
spo³eczno–gospodarcz¹, poziom
urbanizacji i infrastrukturê spo³eczn¹
charakteryzuj¹ siê ma³ym rynkiem pracy.
Postêpuj¹ce zagro¿enie marginalizacji
spo³ecznej jest wynikiem d³ugiego okresu
pozostawania bez pracy. Zjawisko
bezrobocia coraz czêœciej dotyka równie¿
osoby bardzo m³ode, które poprzez
ubóstwo w swoich rodzinach nie mog³y
kontynuowaæ nauki i zdobyæ zawodu.
Dlatego te¿ GOPS w Dywitach po raz drugi
stawia czo³o problemowi bezrobocia
realizuj¹c projekt „Wspólnie przeciwko
bezrobociu i wykluczeniu spo³ecznemu”.
G³ównym celem projektu jest
zwiêkszenie aktywnoœci spo³ecznozawodowej oraz ograniczenie zjawiska
wykluczenia spo³ecznego poprzez
przygotowanie uczestników do powrotu
b¹dŸ w³¹czenia siê na rynek pracy. W
ramach projektu realizowana jest równie¿
koordynacja pomocy materialnej i
poradnictwa poprzez cykliczne spotkania z
trenerami zajmuj¹cymi siê kompetencjami
spo³ecznymi.
W ramach dzia³añ o charakterze
aktywizacyjnym pracownicy socjalni
podpisuj¹ kontrakty socjalne z
uczestnikami projektu. Ka¿dy z nich bêdzie
mia³ mo¿liwoœci indywidualnej rozmowy,
która pozwoli rozwiaæ w¹tpliwoœci i jasno
sprecyzowaæ cel zawieranego kontraktu. W
ten sposób zawartych zostanie 11
kontraktów socjalnych. W celu aktywizacji
spo³ecznej zostan¹ zorganizowane treningi
kompetencji interpersonalnych,
asertywnoœci oraz radzenia sobie ze
stresem i przedsiêbiorczoœci. W ramach

Klimatyczne Miko³ajki
Co lepiej wprowadza w klimat Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia ni¿ zapach pierników,
choinki i dreszcz poszukiwania
oryginalnych prezentów? Ca³¹ gamê
œwi¹tecznych barw otworzy przed
odwiedzaj¹cymi VIII Kiermasz Twórców i
Rêkodzielników „Miko³ajkowe Klimaty”.
W tym roku spotykamy siê 11 grudnia
2010 roku, w godzinach 10.00-17.00, w Sali
Widowiskowej Gminnego Oœrodka Kultury
w Dywitach. Organizatorzy zapraszaj¹
artystów plastyków, twórców bi¿uterii
artystycznej, rzeŸbiarzy, rêkodzielników
oraz inne zainteresowane osoby do
wystawienia swoich prac na
„Miko³ajkowych Klimatach”, a
odwiedzaj¹cych na klimatyczne zakupy
oraz na tradycyjne œwi¹teczne ³akocie do
„Cafç Kultura”. Wiêcej informacji pod
numerem telefonu 89 5120123.

foto. GOPS

aktywizacji zawodowej zostan¹
przeprowadzone grupowe warsztaty
uczestników projektu z doradcami
zawodowymi, które umo¿liwi¹
profesjonalne poradnictwo zawodowe.
Czêœæ uczestników projektu zostanie
objêta PAL. Osoby zakwalifikowane do
PAL-u bêd¹ bra³y aktywny udzia³ w
przygotowaniach do ró¿nych
przedsiêwziêæ np.: Kiermas Warmiñski,
biegi prze³ajowe. Dziêki udzia³owi
beneficjenci nabior¹ wiary we w³asne
mo¿liwoœci, stan¹ siê wspó³odpowiedzialni
za ww. przedsiêwziêcia oraz bêd¹ aktywnie
uczestniczyæ w ¿yciu lokalnej spo³ecznoœci.
Przewidywane s¹ równie¿ dzia³ania o
charakterze œrodowiskowym i wyjazd
integracyjny uczestników projektu wraz ze

„Kobiece Impresje”
Ju¿ po raz drugi Gminny Oœrodek Kultury
w Dywitach, w partnerstwie z VI Oddzia³em
Stowarzyszenia Spo³eczno-Kulturalnego
„Pojezierze” w Dywitach, zaprosi³ plastyczkiamatorki z terenu powiatu olsztyñskiego do
udzia³u w II Przegl¹dzie Sztuki
Nieprofesjonalnej Kobiet „Kobiece Impresje”.
Celem konkursu jest integracja œrodowisk
plastycznych kobiet, wymiana doœwiadczeñ i
form pracy twórczej oraz wychwycenie
nowych zjawisk i osobowoœci artystycznych.
W Przegl¹dzie mog¹ wzi¹æ udzia³ wy³¹cznie
pe³noletnie amatorki, które do dnia 6 listopada
2010 dostarcz¹ do GOK w Dywitach
maksymalnie do dwóch prac (malarstwo,
grafika, rysunek, kola¿). Szczegó³y Przegl¹du
dostêpne s¹ na stronie www.gokdywity.eu w
zak³adce informacje kulturalne lub pod
numerem telefonu 89 5120123. Wystawa
pokonkursowa odbêdzie siê dnia 16 listopada
2010 o godzinie 17.00.

swoimi dzieæmi. Jego celem bêdzie
rozbudzenie wiêzi emocjonalnych na linii
rodzic – dziecko.
GOPS w Dywitach, realizuj¹c projekt,
aktywnie zwalcza problem bezrobocia i
wykluczenia spo³ecznego. Rodziny
pozostawione bez pomocy z zewn¹trz
zagro¿one s¹ wykluczeniem spo³ecznym,
a dzieci niedostosowaniem spo³ecznym,
gdy¿ nie s¹ w stanie poradziæ sobie z
dotykaj¹cymi ich problemami. Projekt
„Wspólnie przeciwko bezrobociu i
wykluczeniu spo³ecznemu” pomo¿e
zmieniæ rzeczywistoœæ uczestników oraz
otworzy oczy na nowy, jak¿e lepszy œwiat.
Pracownik socjalny
Monika Jaœkiewicz

Spis rolny 2010
w gminie Dywity
W Naszej Gminie, tak jak i w ca³ej
Polsce, trwa „Powszechny Spis Rolny
2010”. W tym celu w Urzêdzie Gminy
Dywity powo³ane zosta³o Gminne Biuro
Spisowe. M³odzi ludzie mieszkaj¹cy w
gminie, po specjalnych szkoleniach
zakoñczonych egzaminami, zostali
powo³ani na rachmistrzów spisowych.
Biuro spisowe ma ju¿ pewne sukcesy.
Jako pierwsze w województwie
warmiñsko-mazurskim wykona³o prace
przedspisowe. Termin zakoñczenia
spisu rolnego to 31 paŸdziernika 2010
roku. Wiêcej informacji na stronie
www.gminadywity.pl.
UG GCI
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GOK Dywity. Projekt „MAMA”.

Mamy Animatorki
Nieformalna Grupa Mam z Dywit, która od dwóch lat dzia³a przy Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach oraz
Stowarzyszenie Spo³eczno-Kulturalne „Pojezierze” – partner projektu, zapraszaj¹ do udzia³u w projekcie „MAMA”,
realizowanym w ramach programu spo³ecznego AXA „Wspieramy Mamy”.
Œwiat, w którym ¿yjemy, ulega ci¹g³ym
zmianom i stawia nam coraz wy¿sze
wymagania. Macierzyñstwo to czas piêkny,
twórczy, w którym mo¿emy wiele zrobiæ dla
siebie i swojego dziecka. Mo¿emy sprawiæ,
¿e ¿ycie stanie siê przygod¹, a to, co
robimy, pasj¹. Samotnoœæ nie sprzyja ani
dziecku, ani matce. Spotkania w gronie
przyjaznych osób s¹ bezcenne dla dzieci i
twórcze dla matek. Takie twórcze,
przyjazne, aktywne grono stanowi¹ Mamy z
Dywit. Teraz mo¿esz do nas do³¹czyæ i
wzi¹æ udzia³ w którymœ z proponowanych
przez nas dzia³añ (w ka¿dym z nich
uczestnictwo jest nieodp³atne).
Ju¿ od po³owy paŸdziernika rusza
angielski dla maluchów i mam: „Œwiatowe
mamy”. G³ównym motywem zajêæ bêd¹
konwersatoria z jêzyka angielskiego pe³ne
wierszy, piosenek, interaktywnych gier
jêzykowych na poziomie pocz¹tkuj¹cym.
Dwa razy w miesi¹cu, w pi¹tek na
godzinê 17.00 zapraszamy do „Edu-Plotki
Cafe” - niezwyk³ej kawiarni edukacyjnej, do
której zaprosimy specjalistów z zakresu
pedagogiki, psychologii rodzinnej oraz
dietetyka, pediatrê, wiza¿ystkê, specjalistê
od nauki szybkiego czytania, doradcê
zawodowego i oczywiœcie uczestniczki
projektu i inne zainteresowane osoby.
Co drugi pi¹tek, w godzinach 17.0018.00 odbywaæ bêd¹ siê warsztaty
„Pracowni Samorozwoju i Animacji”,
podczas których bêdziemy uczyæ siê
zarz¹dzania w³asnym czasem, a tak¿e
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planowania, okreœlania celów, podzia³u
spraw wg priorytetów, autoprezentacji i
technik relaksacyjnych.
W poniedzia³ki i czwartki w GOK-u
królowaæ bêd¹ „Sztukmistrzynie” - ka¿da z
mam i innych zainteresowanych kobiet
bêdzie mog³a wzi¹æ udzia³ w warsztatach
manualnych oraz plastycznych i rozwin¹æ
swoje artystyczne talenty. Zaczynamy od
techniki „Scrapbooking”.
Uwaga! W trakcie bloku pi¹tkowych
zajêæ, od godziny 17.00 do 19.30, dla

wygody mam ich dzieci bêd¹ mia³y
swoje zajêcia w Pracowni Kreatywnych
Maluchów!
Ca³oœæ projektu zakoñczy
jednodniowy festiwal matek „MAMA –
FEST!” - 8 marca 2011 roku. Wszelkie
informacje na stronie www.gokdywity.eu w
zak³adce: informacje kulturalne oraz pod
numerem telefonu: 89 5120123, e-mail:
gokdywity@wp.pl. Zapraszamy
serdecznie!
Aneta Fabisiak-Hill

Dywity. Powiatowa Szko³a Muzyczna I Stopnia.

Szko³a „z³apa³a ju¿ rytm”
Rok 2010 to rok Fryderyka Chopina. 200 lat temu w ¯elazowej Woli przyszed³ na œwiat ten najgenialniejszy z polskich
kompozytorów. 100 lat temu po raz pierwszy wykonano te¿ „Rotê” Marii Konopnickiej, do której muzykê skomponowa³
Feliks Nowowiejski – urodzony w Barczewie kompozytor i patriota. Z tego powodu œwiêtujemy tak¿e rok Feliksa
Nowowiejskiego.
Te dwie wa¿ne rocznice sta³y siê dla
mnie katalizatorem dzia³añ, które
doprowadzi³y do otwarcia z dniem 1
wrzeœnia 2010 Publicznej Szko³y
Muzycznej w Dywitach. Jej siedziba
znajduje siê w goœcinnym budynku Zespo³u
Szkó³ przy ulicy Spó³dzielczej 4.
Aby mog³o do tego dojœæ, potrzebne
by³o specjalne porozumienie zawarte
pomiêdzy Starostwem Powiatowym w
Olsztynie i Gmin¹ Dywity. W oparciu o nie,
na wniosek Starosty, pana Miros³awa
Pampucha, Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego powierzy³ samorz¹dowi
powiatowemu prowadzenie Szko³y
Muzycznej I stopnia z siedzib¹ w Dywitach.
Najprawdopodobniej jest to pierwsza w
Polsce publiczna szko³a muzyczna
ulokowana w gminie wiejskiej.
Przygotowania do jej utworzenia trwa³y
wiele miesiêcy a ich zwieñczeniem by³y
przes³uchania rekrutacyjne, na które

zg³osi³o siê prawie 160 dzieci. Do szko³y
przyjêto ostatecznie 77 uczniów. Tak jak
wszystkie szko³y muzyczne I stopnia, nasza
równie¿ podzielona jest na 2 cykle
nauczania: 6-letni, dedykowany dzieciom w
wieku 6-10 lat i 4–letni dla dzieci i m³odzie¿y
od 10-go do 16-go roku ¿ycia.
W szkole póki co pracuje 14-tu w pe³ni
w y k w a l i f i k o w a n y c h p e d a g o g ó w,
prowadz¹cych klasy: fortepianu, skrzypiec,
wiolonczeli, gitary, fletu poprzecznego,
saksofonu, klarnetu i akordeonu. Oprócz
indywidualnych lekcji gry uczniowie
zobowi¹zani s¹ uczêszczaæ na zbiorowe
zajêcia teoretyczne z kszta³cenia s³uchu
oraz (w cyklu 6-letnim) rytmiki. Prawie
wszyscy pedagodzy to nauczyciele ze
Szko³y Muzycznej w Olsztynie oraz muzycy
z Warmiñsko-Mazurskiej Filharmonii. W
szkole istnieje 5 klas pierwszych po oko³o
16-stu uczniów w ka¿dej. Lekcje odbywaj¹
siê po po³udniu. Zgodnie z przepisami

prawa w pierwszej klasie jest to 4 lub 5
godzin lekcyjnych tygodniowo, w
zale¿noœci od cyklu nauczania.
W przysz³oœci planujemy
uruchomienie klas instrumentów dêtych
blaszanych oraz perkusji, które bêd¹
mog³y staæ siê baz¹ do utworzenia
orkiestry dêtej. Wszystko zale¿eæ bêdzie
od finansów. Mamy nadziejê, ¿e ju¿
wkrótce szko³a zaznaczy swoj¹ obecnoœæ
w ¿yciu kulturalnym Gminy i Powiatu.
Przed nami jeszcze mnóstwo, nie tylko
artystycznej, pracy. Mogê jednak œmia³o
powiedzieæ, ¿e po miesi¹cu
funkcjonowania szko³a „z³apa³a ju¿ rytm” i
zaczyna pulsowaæ swoim ¿yciem. I o to
chodzi! Pozdrawiam wszystkich
melomanów.
Janusz Ciepliñski
Dyrektor Powiatowej Szko³y
Muzycznej I Stopnia w Dywitach
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Gady. Festyn Archeologiczny po raz trzeci.

Posmakowaæ hot-gada
Zwyczajowo ju¿ w ostatni¹ sobotê sierpnia odby³ siê w Gadach Festyn Archeologiczny. Podobnie jak w latach ubieg³ych
klimat imprezy nawi¹zywa³ do tradycji œredniowiecznych mieszkañców tych ziem – Prusów.
Trzeci Festyn Archeologiczny rozpocz¹³
siê w strugach deszczu. Ulewa, która
pokrzy¿owa³a plany organizatorów
poprzedniego dnia, powróci³a z wielk¹ si³¹.
Pomimo deszczu, zmierzaj¹ca do Gadów
grupa rowerzystów Ko³odromu dzielnie
peda³owa³a i przyjecha³a na miejsce
tradycyjnie o godzinie 12.00. Dopisali równie¿
goœcie. Pomimo bardzo niepewnej pogody
odwiedzi³o nas ponad 500 osób. I nie
po¿a³owa³o tego. By³o co robiæ i na co
popatrzeæ. Dzia³a³y pracownie twórcze:
wikliniarska, botaniczna oraz garncarska,
bibu³karska, hafciarska i rzeŸbiarska. Mo¿na
by³o upiec sobie podp³omyk, ugotowaæ kluchy
warmiñskie, upiec chleb sposobem
œredniowiecznym w glinianym piecu.
Podczas Festynu rozpoczê³o dzia³anie I
Forum Tajemnicze poœwiêcone odkrywaniu
tajemnic dawnych Prusów. Panowie
Sebastian Szczepañski i Robert Klimek
opowiadali o kamiennych babach pruskich i
ochronie zabytków archeologicznych na
Litwie. Prawdziw¹ gratk¹ by³a mo¿liwoœæ

Tekst i foto: Teresa Kosiñska

rozmowy z zielark¹ z Litwy, pani¹
Margarit¹ Czekolis. Mo¿na by³o uzyskaæ
poradê oraz kupiæ przygotowane przez ni¹
mieszanki zio³owe. Ca³oœci dope³ni³y
przysmaki kuchni domowej: swojski chleb,
pierogi, ciasta. Poznaliœmy te¿ now¹
potrawê o nazwie hot-gady.
Przez ca³y czas trwania Festynu bawi³
goœci zespó³ “Wêgojska Stru¿ka”.
Wykonywa³ piosenki warmiñskie, uczy³
tañców i zabaw oraz gadziej ballady
autorstwa pana W³adys³awa
Katarzyñskiego z muzyk¹ pana Tadeusza
Macheli. Pomimo b³ota pod nogami,
uczestnicy Festynu bawili siê doskonale i
wyjechali z postanowieniem, ¿e wróc¹ tu
znów za rok.
Organizatorami tej ogólnopolskiej
imprezy, która jest wpisana w Dni
Partnerstwa Lokalnego by³y:
Stowarzyszenie „Nasze Gady” i Grupa
Partnerska „Gniazdo Warmiñskie”, zaœ
sponsorem Gmina Dywity i Starostwo
Powiatowe Olsztyn.

£osiera w Nowych W³ókach.

Kulinarnie i odpustowo
Niewielu zapewne mieszkañców gminy Dywity wie, ¿e od kilku lat we wsi Nowe W³óki dzia³a, z po¿ytkiem dla lokalnej
spo³ecznoœci, Nieformalna Grupa Kobiet. Z wielu podjêtych przez ni¹ inicjatyw na podkreœlenie zas³uguje pomys³
reaktywowania odpustu w œwiêto Matki Boskiej Szkaplerznej, które przypada 16 lipca.
Od czasu pobudowania w 1874 roku w
Nowych W³ókach kaplicy pod wezwa-niem
Matki Bo¿ej Szkaplerznej, w lipcowe œwiêto
przychodzi³a do niej pielgrzymka, czyli ³osiera,
z koœcio³a parafialnego w Sêtalu. Niestety, w
latach po drugiej wojnie œwiatowej tradycja ta
zaginê³a. Wznowienie dawnego zwyczaju
Mszy odpustowej w kaplicy, przy aprobacie
proboszcza w Sêtalu ksiêdza Tomasza
Stempkowskiego, nast¹pi³o w 2008 roku, a
wiêc trzy lata temu. Œwiêto koœcielne
po³¹czone zosta³o z ludowym festynem,
podczas którego miejscowe gospodynie
mia³y mo¿liwoœæ zaprezentowania swoich
umiejêtnoœci artystycznych i kulinarnych. W
ten sposób powsta³a „nowa tradycja”, ³¹cz¹ca
czasy przesz³e ze wspó³czesnymi.
W pomoc Nieformalnej Grupie Kobiet i
wspó³organizowanie imprezy w³¹czy³y siê:
So³ectwo Nowe W³óki, Gminny Oœrodek
Kultury w Dywitach i Urz¹d Gminy Dywity, co
pozwoli³o na przygotowanie jej z wiêkszym
rozmachem. W 2008 roku wyst¹pi³ zespó³
muzyczny z Barczewa, w 2009 - Zespó³ Pieœni
i Tañca „Warmia”, natomiast w roku bie¿¹cym
gra³a M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z Rybna z
dyrygentem Jaros³awem Rolkowskim.
Zwyczajowo te¿ swoj¹ gadkê warmiñsk¹
prezentuje £ukasz Ruch, a pracownik GOK-u
Jadwiga Orzo³ek prowadzi konkurs wiedzy o
wsi Nowe W³óki i parafii Sêtal.
Konsumpcji specjalnie przygotowanych
wyrobów (pierogi, paszteciki, naleœniki, babka
ziemniaczana, czernina, barszczyk, wêdzone
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ryby, rozmaite ciasta i inne
smako³yki) towarzyszy³y: loteria
fantowa, licytacja atrakcyjnych
przedmiotów, zabawy i konkursy dla
dzieci. Ponadto uczestnicy mogli
obejrzeæ wystêpy artystyczne
obdarzonych wieloma talentami
cz³onkiñ Nieformalnej Grupy Kobiet,
kiermasz rêkodzie³a w ich wykonaniu i
inne atrakcje, a w godzinach
popo³udniowych – wzi¹æ udzia³ w

Impreza w kolejnych latach bêdzie
rozwijana, gdy¿ pomys³ów na jej uatrakcyjnienie nie brakuje, a doœwiadczenie
organizacyjne staje siê coraz wiêksze.
Nieformalna Grupa Kobiet z Nowych W³ók
odby³a ju¿ pierwsze zebranie poœwiêcone
przysz³orocznemu odpustowi i festynowi,
które odbêd¹ siê w sobotê 16 lipca 2011
roku i oczywiœcie serdecznie na nie
zaprasza wszystkich mieszkañców naszej
gminy.
Uczestniczka
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Sêtal. Festyn stulecia.

Wielki dzieñ w ma³ej wsi
To by³ festyn stulecia nie tylko z nazwy. Takich t³umów ludzi, jakie przewinê³y siê w niedzielê 8 sierpnia przez Sêtal,
nie by³o tu od lat, mo¿e nawet stu.
Festyn stulecia zorganizowa³o z okazji
100. rocznicy budowy koœcio³a
Stowarzyszenie Przyjació³ Sêtala wraz z
Rada So³eck¹. W jego organizacji pomogli
jednak mieszkañcy wszystkich wsi
nale¿¹cych do sêtalskiej parafii, a tak¿e
proboszcz ks. Tomasz Stempkowski. Ka¿da
wieœ wystawi³a bowiem stoisko lub stoiska
ze specja³ami przygotowanymi przez
miejscowe gospodynie.
Wszystko zaczê³o siê jednak od
uroczystej Mszy œw., w której udzia³ wzi¹³ m.
in. metropolita warmiñski abp Wojciech
Ziemba oraz wielu ksiê¿y zaprzyjaŸnionych
z parafi¹. We Mszy uczestniczyli nie tylko
parafianie, ale wielu goœci: z gminy, Polski i
zagranicy – g³ównie z Niemiec oraz byli
sêtalacy i byli parafianie z innych wsi.
Koœció³ by³ wiêc wype³niony po brzegi. Czo³o
procesji musia³o czekaæ 5 minut, aby
wszyscy wierni wyszli z koœcio³a i aby mo¿na
by³o wejœæ z powrotem do œwi¹tyni.
Na festynie pojawi³y siê stoiska z
pami¹tkami z Sêtala: kalendarzami na 2011
rok bogato ilustrowanymi zdjêciami wsi,
koœcio³a i okolicy; kubkami ze zdjêciem
koœcio³a, pocztówkami, pojedynczymi
zdjêciami, stoiska z jedzeniem, ciastami,
kaw¹, herbat¹, piwem, nalewkami
domowego wyrobu. Wszystko, smaczne i
³adne, cieszy³o siê wielkim powodzeniem.
W czasie imprezy wyst¹pi³ z gawêd¹
warmiñsk¹ £ukasz Ruch z Bukwa³du oraz
chór Stowarzyszenia Mniejszoœci
Niemieckiej „Warmia” z Lidzbarka
Warmiñskiego. Niejednemu by³emu
parafianinowi polecia³y ³zy z oczu, kiedy
us³ysza³ dawne pieœni. Swoje wiersze o
Sêtalu przeczyta³a Elza Wohlgemuth, by³a
sêtalanka z Niemiec. Zagra³ tak¿e zespó³
„The Wheeler’s Band” z Olsztyna, a
wieczorem odby³a siê zabawa. Punktualnie
o godz. 1. w nocy z niedzieli na poniedzia³ek

foto. LK

impreza siê zakoñczy³a.
W czasie festynu zosta³y tak¿e
przeprowadzone konkursy dla dzieci i
m³odzie¿y, turniej rowerowy oraz loteria
fantowa. Odby³o siê tak¿e publiczne
wrêczenie nagród zwyciêzcom
wczeœniejszych konkursów
zorganizowanych przez Stowarzyszenie
Przyjació³ Sêtala – na najlepsz¹ fotografiê,
logo Stowarzyszenia, opowieœæ o Sêtalu.
Najwiêksz¹ atrakcj¹ imprezy sta³a siê
nieoczekiwanie licytacja obrazów
namalowanych przez cz³onkinie ko³a
malarskiego z Gminnego Oœrodka Kultury w
Dywitach, które w maju goœci³y w Sêtalu na
plenerze. Uczestnicy festynu, pozytywnie
nastawieni do ¿ycia nalewkami, nie ¿a³owali
grosza i zaciekle walczyli o obrazy. Zdarzy³o
siê, ¿e ten sam obraz usi³owa³ kupiæ ojciec z
synem, ktoœ inny zaœ kupi³ dwa takie same

malunki. Du¿o œmiechu by³o tak¿e przy
licytacji nalewek. One, w przeciwieñstwie
do obrazów, raczej chyba nie dotar³y do
domów swych nabywców.
Zdaniem uczestników festynu, uda³ siê
on znakomicie. Ludzie dobrze siê bawili.
Wiele osób, szczególnie z Niemiec,
spotka³o siê po latach roz³¹ki. Nawet
najstarsi sêtalacy nie pamiêtaj¹, kiedy
równie du¿a i radosna uroczystoœæ odby³a
siê we wsi. Na dodatek, chocia¿ w okolicy
pada³ deszcz, to w Sêtalu zaledwie
pokropi³, na krótko ustêpuj¹c pola s³oñcu.
Fundusze ze zbiórki publicznej
zorganizowanej podczas festynu zosta³y
przeznaczony na remont koœcio³a. Po 100
latach, chocia¿ prezentuje siê dobrze – to
jednak wymaga naprawy.
Lech Krysza³owicz

Król sto³u – s³odki i z charakterem
W ramach Dni Partnerstwa Lokalnego 22 sierpnia 2010 odby³a siê w Tu³awkach, po³¹czona z Parafialnymi Do¿ynkami,
impreza pod nazw¹ „Do¿ynkowy Naleœnik”. Ca³oœæ zorganizowa³o Stowarzyszenie „Nasze Gady”, jako Sekretariat Grupy
Partnerskiej „Gniazdo Warmiñskie”.
Mieszkañcy Tu³awek przygotowali piêknie miejsce
przeprowadzenia imprezy, a mieszkanki Barczewka
usma¿y³y 500 przepysznych naleœników, które by³y
rozdawane podczas uroczystoœci. G³ównym celem imprezy
by³o wypromowanie nowego produktu lokalnego –
Tu³awskiego Naleœnika. Zorganizowano konkurs, w którym
wystawiono 10 rodzajów tej potrawy.
W konkursie naleœnikowym komisja wybra³a Króla
S³odkiego (naleœnik z galaretk¹ i bit¹ œmietan¹) - dzie³o r¹k
pani El¿biety Stêczniewskiej i Króla z Charakterem
(naleœnik ze szpinakiem i czosnkiem) autorstwa pani Alicji
Antosiak. Wszystkie uczestniczki konkursu nagrodzone
zosta³y dyplomami i patelniami do sma¿enia naleœników.
Twórczynie nagrodzonych naleœników otrzyma³y zaœ
specjalne dyplomy i specjalne patelnie – wszak rozpoczê³y
now¹ dynastiê „naleœnikowych królów”!
Sponsorem imprezy, która stanowi element projektu pt.
„Do¿ynkowy Naleœnik”, by³a Gmina Dywity.
Teresa Kosiñska
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Kulinarne œwiêto w Bukwa³dzie.

Spotkanie mi³oœników dobrego smaku
Konkurs na najlepszy produkt ¿ywnoœciowy Gminy Dywity „O Garniec K³obuka” to nie tylko œwiêto dla lokalnych kucharek i kucharzy,
ale równie¿ smakoszy dobrej kuchni. Oni wszyscy mieli okazjê przekonaæ siê o tym 19 wrzeœnia 2010 roku, na czwartej ju¿ imprezie
tego cyklu. W tym roku odby³a siê w ona Bukwa³dzie. Przyby³ych goœci w iœcie warmiñskim zwyczaju weselnym powitali gospodarze
imprezy wraz z Kapel¹ „Wojcieszanie” z Wojciech.
W konkursie udzia³ wziê³o szeœæ
so³ectw z naszej gminny: KieŸliny,
Sprêcowo, Tu³awki, Dywity, Fr¹czki i
Bukwa³d. Ka¿de z nich, na przygotowanych
przez siebie stanowiskach, prezentowa³o
w³asnorêcznie wykonane produkty. W tym
roku komisja konkursowa w sk³adzie:
Jadwiga Kowalewska - przedstawicielka
Oœrodka Doradztwa Rolniczego w
Olsztynie oraz Gra¿yna NiedŸwiecka i
Joanna Kowalska z Zespo³u Szkó³
Gastronomicznych w Olsztynie, ocenia³y
produkty w czterech kategoriach – potrawy,
wypieki, przetwory i napoje.
Nagrodê Grand Prix w kategorii potraw
zdoby³a pani Krystyna Ziêdarska z KieŸlin
za zapiekan¹ roladê ziemniaczan¹. W
kolejnej kategorii (wypieki) pierwsze
miejsce decyzj¹ jury przypad³o pani
Jolancie Mañkowskiej ze Sprêcowa za
chleb ¿ytni na zakwasie naturalnym z
ziarnami. Grand Prix za najlepsze
przetwory za sok z czarnego bzu trafi³o do
pani Heleny Ejœwi³-Ostrowskiej z
Bukwa³du. W ostatniej kategorii - napoje zwyciê¿y³a nalewka chrzanowa pani Teresy
Œwiniarskiej z KieŸlin. O dobry humor goœci
i uczestników konkursu tego dnia zadba³
kabaret „Eksportowy Wytwór Gminy” z
Doruchowa.

foto. GOK

Tego dnia jednak najwa¿niejsz¹
nagrod¹ by³o Grand Prix dla so³ectwa. W tej
kategorii ju¿ po raz drugi z rzêdu
niepokonane okaza³o siê byæ so³ectwo
Bukwa³d. Ono zdoby³o ten zaszczytny tytu³ i
trofeum, którym jest s³ynny ju¿ „Garniec

K³obuka”. Dziêki tej nagrodzie w
przysz³orocznej edycji konkursu to
zwyciêzcy pozostan¹ ponownie jego
gospodarzem, dlatego ju¿ dziœ na kolejne
smako³yki zapraszamy Pañstwa w
przysz³ym roku nad malownicze jezioro do
Bukwa³du.

Projekt „Œpiewaæ ka¿dy mo¿e”.

Muzyczne Dywity!
Nasza Gmina w znacz¹cy sposób w³¹cza siê w kulturalno–muzyczne dzia³ania regionu. To u nas powsta³a powo³ana
przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie Szko³a Muzyczna I stopnia dla dzieci i m³odzie¿y. Tu znajduje siê Gminny
Oœrodek Kultury oraz organizacje pozarz¹dowe, które oferuj¹ ró¿ne zajêcia oraz imprezy kulturalne. Powstaj¹ równie¿
nowe miejsca spotkañ mieszkañców wsi, jakimi s¹ œwietlice wiejskie.
Kolejn¹ inicjatyw¹ w obszarze
aktywnoœci spo³ecznej mieszkañców w
sferze kultury jest organizacja chóru
„Œpiewaæ ka¿dy mo¿e”. Ide¹ jego
za³o¿enia jest integracja mieszkañców,
rozwój intelektualny, poszerzanie
zdolnoœci muzycznych i mo¿liwoœci
wyra¿ania emocji. Chcielibyœmy
zachêciæ mieszkañców Gminy do
aktywnego sposobu spêdzania czasu
poprzez œpiew i jednoczesne
kultywowanie dziedzictwa kulturowego
regionu, jakimi s¹ tradycyjne pieœni
charakterystyczne dla tego terenu.
Organizatorem chóru jest Urz¹d
Gminy w Dywitach, a spotkania i próby
odbywaj¹ siê w Gminnym Centrum
Informacji w Tu³awkach. Urz¹d zapewni³
wysoko wykwalifikowan¹ kadrê
szkoleniow¹ oraz niezbêdny sprzêt
muzyczny. Dyrygentem zosta³ Andrzej
Borkowski – pracownik Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I i II stopnia im. F.

Chopina w Olsztynie, który naucza
kszta³cenia s³uchu, zasad muzyki oraz
literatury muzycznej i czytania nut
g³osem. Jest on pomys³odawc¹,
realizatorem i uczestnikiem koncertów
charytatywnych na rzecz budowy
Pawilonu Rehabilitacyjnego przy Szpitalu
Dzieciêcym w Olsztynie oraz pomocy
absolwentowi szko³y pt.: „Nie jesteœ
sam”. Pe³ni funkcjê instruktora
wokalnego i dyrygenta chóru Zespo³u
Pieœni i Tañca „Warmia” w Olsztynie oraz
Zespo³u Pieœni i Tañca „Kortowo” UW-M
w Olsztynie.
Nad opraw¹ muzyczn¹ czuwa
Tomasz Michalak - absolwent Akademii
Muzycznej w £odzi w klasie akordeonu
prof. Jerzego Jurka, laureat
miêdzynarodowych i ogólnopolskich
konkursów akordeonowych i muzyki
kameralnej w Castelfidardo (W³ochy),
Wroc³awiu i Che³mie, nauczyciel
Pañstwowej Szko³y Muzycznej I i II st. w
Olsztynie. Zarazem zaœ kompozytor,

aran¿er, kierownik muzyczny
zespo³u Missio Musica, w³aœciciel
EmpiriaStudio - firmy zajmuj¹cej siê
realizacj¹ nagrañ muzyki klasycznej.
Projekt pn. Rozwijanie aktywnoœci
spo³ecznoœci lokalnej i dziedzictwa
kulturowego poprzez promocjê lokalnej
twórczoœci – „Œpiewaæ ka¿dy mo¿e” –
utworzenie chóru na terenie Gminy
Dywity wspó³finansowany jest ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach Osi
4 LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013.
Zainteresowane osoby doros³e
serdecznie zapraszamy na próby w
ka¿d¹ œrodê o godz. 17.00 do
Gminnego Centrum Informacji w
Tu³awkach. Wiêcej informacji pod nr tel.
89-513-22-24 (koordynator projektu Alicja W¹sik).
Urz¹d Gminy w Dywitach
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X Kiermas Warmiñski w Br¹swa³dzie.

W Br¹swa³dzie by³o tak, jak na Warmii kiedyœ
Ju¿ po raz kolejny w Br¹swa³dzie spotkali siê mi³oœnicy warmiñskiej tradycji i zwyczajów, a okazj¹ do tego by³ X Kiermas Warmiñski.
Œwiêto to w Gminie Dywity sta³o siê wielk¹ tradycj¹, upamiêtniaj¹c¹ dawne uroczystoœci odpustowe ku czci Matki Boskiej Siewnej w tej
warmiñskiej wsi.
Dnia 7 wrzeœnia tego roku w
Br¹swa³dzie znów o¿y³a dawna tradycja
kiermasowa. Choæ dziœ ju¿ tylko
symbolicznie, to nadal jej g³ówne cele s¹ te
same: nagrodzenie ciê¿kiej pracy rolników
oraz i ³¹czenie ludzi z ró¿nych miejsc
naszego regionu. Uroczystoœci rozpoczê³a,
jak przed laty, Msza Œwiêta w koœciele
parafialnym. W tym roku wyj¹tkowo
przypomina³a te z dawnych kiermasów na
Warmii, a to wszystko za spraw¹
wspania³ego akompaniamentu w
wykonaniu Orneckiej Orkiestry Dêtej. Po
uroczystoœciach koœcielnych wszyscy w
barwnym korowodzie udali siê na pobliski
stadion so³ecki, gdzie atrakcji z pewnoœci¹
nie brakowa³o, nawet dla tych najbardziej
wymagaj¹cych goœci.
Ka¿dy tego dnia móg³ spróbowaæ
regionalnych potraw przygotowanych na
so³eckich stoiskach b¹dŸ kupiæ piêkne,
regionalne pami¹tki wykonane przez pani¹
K r y s t y n ê Tar n a c k ¹ - J u r g i e l e w i c z z
Lidzbarka Warmiñskiego.
Wa¿n¹ czêœci¹ uroczystoœci, jak
przysta³o na œwiêto rolników, by³o
przekazanie tradycyjnego chleba,
wykonanego przez rodzinê pañstwa
Tomaszewskich z Br¹swa³du. Po tej
podnios³ej chwili na scenie rozbrzmia³a
ludowa muzyka w wykonaniu kapeli
„Ostródzianie”, zaœ póŸniej tradycyjne
warmiñskie przyœpiewki i tañce w
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wykonaniu zespo³u „Sprêcowia” z SP w
Sprêcowie. Tego dnia nie zabrak³o równie¿
dobrego humoru w gwarze warmiñskiej,
któr¹ zaprezentowa³ £ukasz Ruch. W tym
roku goœciem specjalnym imprezy w
ramach prezentacji innych kultur by³a
góralska kapela „Jontki z ¯ywca”.
Podczas Kiermasu rozstrzygniêto
równie¿ dwa konkursy. Pierwszy z nich na
tradycyjny wieniec do¿ynkowy, w którym
przyznano Grand Prix So³ectwu Tu³awki i

drugi na Zaprzêg Konny, gdzie
zwyciê¿y³a „Strusiolandia” pañstwa
Wioletty i Marka ¯ejmo z Bukwa³du.
Niestety i tegoroczny Kiermas, jak i
poprzednie, szybko dobieg³ koñca, bo jak
mówi przys³owie: „wszystko, co dobre,
szybko siê koñczy”. Miejmy jednak
nadziejê, ¿e okres oczekiwania na kolejn¹
uroczystoœæ w Br¹swa³dzie minie nam
szybko. Do zobaczenia za rok, na
Kiermasie.
Warmiak

Gmina Dywity. Dziedzictwo kulturowe.

Chcemy i musimy dbaæ o spuœciznê naszych przodków
„Pamiêæ o dziedzictwie kulturowym i duchowym kszta³tuje to¿samoœæ narodow¹. Dlatego tak istotne jest przybli¿anie i
przedstawianie jego bogactwa. Bez znajomoœci przesz³oœci – w jej ró¿norodnych przejawach – trudno jest budowaæ
przysz³oœæ, nie tylko w jej aspektach kulturowych, ale tak¿e w tych najg³êbszych – duchowych”.
Odwo³uj¹c siê do powy¿szego cytatu,
uœwiadamiamy sobie, jak wa¿n¹ rolê
odgrywa dziedzictwo kulturowe w naszym
kraju, województwie, mieœcie i w ka¿dej,
choæby najmniejszej, wiosce. Chcemy i
musimy dbaæ o spuœciznê naszych
przodków, aby kolejne pokolenia mog³y
czerpaæ wiedzê o naszym regionie. Obiekty
zabytkowe w gminie, oprócz tego, ¿e
stanowi¹ historiê, zwiêkszaj¹ równie¿
atrakcyjnoœæ obszaru, stanowi¹ potencja³
do rozwoju ró¿nych form rekreacji, w tym
turystyki krajoznawczej. Zasoby dorobku
kulturowego stanowi¹ podstawê do
tworzenia wspó³czesnych wartoœci
kulturowych, wymagaj¹ jednak znacznych
nak³adów na utrzymanie obiektów
zabytkowych w odpowiednim stanie
technicznym.
Tak, jak ka¿dy mieszkaniec gminy
troszczy siê o swoj¹ „zagrodê”, tak równie¿
Gmina Dywity dba o obiekty sakralne,
grodziska, stanowiska archeologiczne,
przyrodê nas otaczaj¹c¹, a nade wszystko o

kulturê warmiñsk¹ tak bardzo
specyficzn¹ dla naszego regionu. Dziêki
szerokiej wspó³pracy z organizacjami
pozarz¹dowymi, parafiami, zrzeszeniami i
grupami nieformalnymi mo¿emy pomóc w
ochronie dóbr kulturowych, sakralnych i
przyrodniczych, a tak¿e wypromowaæ
region ciekawy turystycznie. Na dzia³ania
zwi¹zane z tradycj¹ i ochron¹ dziedzictwa
kulturowego w roku 2010 Gmina Dywity
przyzna³a parafiom i organizacjom
pozarz¹dowym kwotê 455.694 z³, a na
realizacjê innych zadañ w³asnych
przeznaczono kwotê 253.740 z³. By³y to
nastêpuj¹ce grupy zadañ:
- kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i
tradycji – 35.580 z³ (festyny, organizacja
spotkañ maj¹cych na celu przybli¿enie
lokalnych tradycji, historii, wybitnych
osobowoœci),
- w zakresie ratowania sakralnych
obiektów zabytkowych 420.114 z³ (remont
dachów koœcio³ów w Br¹swa³dzie i
Fr¹czkach, naprawa witra¿y w Sêtalu i

renowacja organów w koœciele w
Dywitach),
- nauka, edukacja, oœwiata i
wychowanie 46.315 z³ (stypendia, nauka
gry w szachy, zajêcia plastyczne,
komputerowe dla dzieci i m³odzie¿y w
œwietlicach wiejskich),
- ekologia i ochrona zwierz¹t oraz
ochrona dziedzictwa przyrodniczego
9.000 z³ (wzbudzanie zainteresowañ
walorami turystycznymi Gminy Dywity),
- upowszechnianie kultury fizycznej,
sportu i turystyki 198.425 z³ (aktywizacja
sportowa mieszkañców gminy, edukacja
sportowa i turystyczna).
Imponuj¹ca kwota 709.434 z³ zostanie
wydatkowana na realizacjê zadañ
w³asnych gminy we wspó³pracy z
parafiami i organizacjami pozarz¹dowymi
do koñca roku 2010.
Urz¹d Gminy w Dywitach
GCI w Tu³awkach
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Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych.

Wicemistrz Europy w bowlingua
Po raz pierwszy w Polsce i w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej w dniach 18-23 wrzeœnia 2010 roku odby³y siê
Europejskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych. Do Warszawy przybyli zawodnicy z 56 krajów. Startowali w 9
dyscyplinach sportowych.
Marcin Ferenc z Dywit by³ jednym z
reprezentantów 16-toosobowej grupy
sportowców z Polski bior¹cych udzia³ w
rozgrywkach bowlingu. Miejscem, w którym
walczyli zawodnicy, by³o Rodzinne Centrum
R o z r y w k i „ H u l a k u l a ” w Wa r s z a w i e .
Indywidualnie Polacy w tej dyscyplinie nie
zdobyli z³ota, a Marcin jako jedyny wywalczy³
srebro, staj¹c siê tym samym wicemistrzem
Europy w bowlingu. W deblu zdoby³ br¹zowy
medal.
Marcin od szeœciu lat trenuje w Centrum
Bowlingu w Olsztynie przy ul. Kromera pod
okiem trenerki Olimpiad Specjalnych pani
Ma³gorzaty Jaœko. W³aœciciel krêgielni, pan
Pawe³ Adamczyk, jest bardzo przychylny i
dziêki temu Marcin móg³ i mo¿e tam trenowaæ
nieodp³atnie. Zanim jednak zakwalifikowa³ siê
na zawody na szczeblu europejskim, najpierw
na Igrzyskach w Kielcach zdoby³ srebrny i
z³oty medal. Umo¿liwi³y mu one udzia³ w
Europejskich Igrzyskach.
Sportem Marcin zajmuje siê ju¿ od dawna.
W latach poprzednich osi¹ga³ znacz¹ce
sukcesy w p³ywaniu. Zdoby³ m. in. 3 z³ote
medale na Europejskich Igrzyskach w
Holandii.
Jadwiga Ferenc
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Œwietlica Wiejska w Gadach.

Oœrodek Rzemios³ Zapomnianych
Powstaj¹cy w Gadach Oœrodek Rzemios³ Zapomnianych
– Œwietlica Wiejska bêdzie przeznaczony dla mieszkañców
Gminy Dywity, twórców ludowych oraz osób aktywnych w
sferze kultury i organizacji pozarz¹dowych. Budowany obiekt
ma spe³niaæ równoczeœnie dwie funkcje: œwietlicy wiejskiej
oraz pracowni zainteresowañ rzemios³ami ludowymi
odchodz¹cymi w zapomnienie. W budynku bêd¹ siê
znajdowaæ nastêpuj¹ce pracownie: tkacka, garncarska,
rzeŸbiarska i kamieniarska.
Inwestycja zlokalizowana jest w centrum wsi, w pobli¿u
funkcjonuj¹cego boiska z placem zabaw. Budowa Oœrodka
Rzemios³ Zapomnianych – Œwietlica Wiejska w Gadach jest
dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2007-2013.
UG
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Wsparcie kobiet bezrobotnych
Gmina Dywity zaprasza kobiety do
wziêcia udzia³u w projekcie: Wsparcie dla
kobiet bezrobotnych w wieku 25–40 lat. Jego
celem jest podniesienie aktywnoœci
zawodowej i spo³ecznej kobiet
niepracuj¹cych zawodowo, które nie
posiadaj¹ doœwiadczenia, odpowiedniego
wykszta³cenia, wiele lat opiekowa³y siê
rodzin¹, dzieæmi i osobami zale¿nymi.
Zapraszamy równie¿ kobiety pracuj¹ce w
gospodarstwach rolnych.

W programie m. in.: indywidualne
wsparcie psychologiczne, szkolenie z
zakresu aktywnych metod poszukiwania
pracy oraz mo¿liwoœci pozyskiwania
œrodków finansowych na dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ i zak³adania spó³dzielni
socjalnych. Ponadto przeprowadzony
zostanie kurs wiza¿u zakoñczony
otrzymaniem certyfikatu.
Gwarantujemy przewóz z miejsca
zamieszkania do GCI w Tu³awkach i z

powrotem, wy¿ywienie oraz opiekê
nad dzieæmi. Zainteresowane osoby
prosimy o kontakt telefoniczny do dnia 15
listopada 2010 roku z Gminnym Centrum
Informacji w Tu³awkach, tel. 89 513-22-24,
e-mail: gci1@ugdywity.pl.
Projekt jest wspó³finansowany ze
œrodków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.

Projekt jest wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

UG GCI

Gazeta Dywicka nr 29, s. 11

TROPEM WARMIÑSKIEJ PRZYGODY, cz. 21
Czêsto z niego korzystamy, ale czy go znamy???
Podczas letniego wypoczynku i relaksu wielu z nas wci¹¿ poszukiwa³o coraz to nowych atrakcji na terenie naszej gminy.
Oczywiœcie w celu pochwalenia siê nimi przed naszymi goœæmi z kraju i z zagranicy. Czêsto jest jednak tak, ¿e wiele
bardzo powszednich rzeczy mo¿e okazaæ siê niema³¹ ciekawostk¹ wart¹ szerszego promowania.
Dzisiejsza wyprawa prowadzi do
obiektu, z którego pewnie wszyscy
mieszkañcy naszej gminy bardzo czêsto
korzystaj¹, nawet kilka razy dziennie. Ale
czy naprawdê znamy ten obiekt? Czy ka¿dy
z u¿ytkowników widzia³ go chocia¿ raz w
ca³oœci? Tak, chodzi oczywiœcie o most nad
rzek¹ Wad¹g, który ³¹czy gminê Dywity nie
tylko z Olsztynem.

Przez most do Olsztyna
Obecnie istnienie tego mostu jest dla
nas tak oczywiste, ¿e a¿ trudno nam sobie
wyobraziæ jego brak. Jednak dawni
mieszkañcy Dywit i okolic przez stulecia
korzystali wy³¹cznie z mostu w
miejscowoœci Wad¹g. Most ten nosi³ nawet
nazwê „Königsbrücke” czyli most królewski,
poniewa¿ przebiega³ tamtêdy g³ówny trakt
komunikacyjny z po³udnia Prus
Wschodnich do Królewca. Tam, w stolicy
prowincji, znajdowa³y siê najwa¿niejsze
urzêdy, uczelnie oraz g³ówne oœrodki
kultury. Droga wiod¹ca przez dzisiejszy las
miejski - miêdzy Dywitami a Olsztynem powsta³a dopiero w 1859 roku. Wtedy te¿
zbudowano w tym miejscu pierwszy most,
który po krótkim czasie eksploatacji zawali³
siê. Jego odbudowê zakoñczono w 1862
roku przywracaj¹c jednoczeœnie ruch
ko³owy na tym, wówczas nowym, szlaku
komunikacyjnym. Kolejny most w tym
miejscu wykonano w 1934 roku. Do jego
budowy u¿yto bloków granitowych, cegie³
oraz ¿elbetu.

Powojenne zmiany wygl¹du
Remont kapitalny przeprowadzono
wkrótce po drugiej wojnie œwiatowej w 1949
roku. Do 1975 most pracowa³ jako ³uk
c e g l a n y, w s p a r t y n a k a m i e n n y c h
przyczó³kach. Ze wzglêdu na postêpuj¹ce
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uszkodzenia ceglanego sklepienia w
1975 roku nad obiektem nadbudowano
tymczasowy, stalowy most sk³adany typ
WD-65. Od 1985 roku obiekt zosta³
zamkniêty dla ruchu ko³owego. W latach
1986-87 most przebudowano, zmieniaj¹c
jego konstrukcjê i gabaryty do stanu
widocznego obecnie.
D³ugoœæ ca³kowita mostu wraz z
przyczó³kami wynosi 28,5 m, szerokoœæ
jezdni i chodników daje ³¹cznie 12,4 m. Na
uk³ad statyczny konstrukcji sk³ada siê rama
dwuprzegubowa ze wspornikami
po³¹czona z ³ukiem przenosz¹cym
obci¹¿enia. Konstrukcja dŸwigarów to ramy
dwuprzegubowe ze wspornikami o ryglach
po³¹czonych poprzecznicami i p³yt¹
pomostow¹. Ustrój jest bez³o¿yskowy –
zamontowano przeguby plastyczne.
Rozpiêtoœæ miêdzy przyczó³kami mostu
wynosi 15,6 m......

Hans Kloss w Dywitach
Gminn¹ ciekawostk¹ jest fakt, ¿e
jeszcze przy dawnym dywickim moœcie
nakrêcona zosta³a czo³ówka znanego w
ca³ej Polsce serialu pod tytu³em „Stawka
wiêksza ni¿ ¿ycie”. Chodzi tu o scenê
przedstawiaj¹c¹ staczaj¹ce siê ze skarpy
auto – to w³aœnie skarpa przy naszej rzece
Wad¹g.
Warto wybraæ siê choæby na chwilkê,
aby zobaczyæ ten wci¹¿ nieco schowany
przed naszymi oczyma obiekt. Mimo to, ¿e
zbudowano go w latach osiemdziesi¹tych,
to z do³u, od strony rzeki Wad¹g, robi
wra¿enie bardzo majestatycznej, solidnej
konstrukcji. Harmonijnie wpisuje siê w
naturalny krajobraz, który tworz¹ tu: rzeka,
lasy i ³¹ki.
Henryk Mondroch

Br¹swa³d. Remont koœcio³a.

Koœció³ w nowym blasku
Br¹swa³dzki koœció³ pod wezwaniem
œw. Katarzyny zosta³ wzniesiony w latach
1894-1896. Ta neogotycka budowla,
zaprojektowana przez Fritza Heitmanna,
powsta³a dziêki ówczesnym proboszczom
ks. Hermanowi Macherzyñskiemu, który
rozpocz¹³ tê budowê oraz ks. Walentemu
Barczewskiemu. Dzia³ania obu zarz¹dców
br¹swa³dzkiego koœcio³a nie by³yby
mo¿liwe do zrealizowania bez wielkiego
wsparcia mieszkañców parafii Warmiaków, którzy byli bardzo oddani
wierze katolickiej.
Od swojego powstania w koœciele w

Br¹swa³dzie przeprowadzano kilka
„ma³ych” remontów dotycz¹cych, np.
naprawy ³awek czy te¿ odnowy polichromii.
Jednym z najpowa¿niejszych dzia³añ
remontowych by³o to przeprowadzone w
roku 1951 przez ks. Franciszka
Si³akowskiego. Dotyczy³o ono naprawy
wie¿y koœcielnej zniszczonej w trakcie
dzia³añ wojennych w 1945 roku. Remont
ten by³ niesamowicie trudny do
przeprowadzenia w latach piêædziesi¹tych
z racji czasów niezbyt przychylnych
Koœcio³owi. Ówczesny proboszcz, dziœ
czêsto zapomniany przez wielu, przyczyni³

siê bez w¹tpienia do uratowania
zabytku.
Teraz, po niespe³na szeœædziesiêciu
latach, br¹swa³dzki koœció³ doczeka³ siê
remontu z prawdziwego zdarzenia. Prace
obejm¹ miedzy innymi: wymianê
elementów drewnianych i dachówki
ceramicznej dachu nad nawami oraz
prezbiterium, naprawê wie¿y i wymianê
pokrywaj¹cej go blachy cynkowej na
miedzian¹, orynnowanie i wykoñczenie
dachu obróbkami. Ca³kowity koszt
przeprowadzonych prac wyniesie oko³o
480 tysiêcy z³otych.
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UKS „ASY” Dywity. Obóz w Ustce.

Nadmorskie treningi
W lipcu 2010 roku w Ustce na obozie
sportowym przebywa³a grupa dzieci i
m³odzie¿y z terenu Gminy Dywity, w tym
m³odzi lekkoatleci Uczniowskiego Klubu
Sportowego „ASY” Dywity. Przez ca³y
czas pobytu dopisywa³a œwietna pogoda
– by³o ciep³o i s³onecznie. Treningi
odbywa³y siê dwa, a niekiedy nawet trzy
razy dziennie. Miejscem zajêæ by³y
g³ównie malowniczo po³o¿one
nadmorskie œcie¿ki biegowe, a tak¿e
pla¿a oraz lekkoatletyczny stadion w
S³upsku.
W ramach pobytu dzieci zwiedzi³y
równie¿ latarniê morsk¹ w Ustce, a tak¿e

foto. SN

uczestniczy³y w godzinnym rejsie po
morzu statkiem pirackim „Dragon”. Na
zakoñczenie obozu odby³y siê wewnêtrzne
zawody, w których zwyciê¿yli Ela
Malinowska oraz Damian Czubkowski.
Obóz uda³o siê zorganizowaæ g³ównie
dziêki du¿emu zaanga¿owaniu rodziców,
którzy sfinansowali dzieciom pobyt oraz
posi³ki, a tak¿e firmie pana Arkadiusza
Rozbickiego „UNDERWATER BOYS” oraz
panu Marcinowi £ubkowskiemu
w³aœcicielowi tartaku w Dywitach. Klub
sk³ada serdeczne podziêkowania
wszystkim za pomoc w organizacji obozu.
SN

„Pi¹tki Pi³karskie” w Dywitach.

Zmagania so³ectw

foto. JW.

Dwa medale
Damiana

18 wrzeœnia w Lubawie odby³y siê
Mistrzostwa Województwa M³odzików w
lekkiej atletyce (zawodnicy z rocznika 96 i
97). Udane starty zaliczyli podopieczni
Szymona Niestatka z Uczniowskiego
Klubu Sportowego „ASY” Dywity. Damian
Czubkowski, zdoby³ dwa br¹zowe
medale. Pierwszy w rzucie oszczepem z
wynikiem 32,33 m, a drugi w biegu na
300m (43.66s). Damian by³ te¿ czwarty w
biegu na 100m, gdzie do medalu
zabrak³o mu tylko… 0,03 sekundy. W
zawodach wystartowa³a równie¿ Natalia
Zieliñska, która w biegu na 300m zosta³a
sklasyfikowana na czwartym miejscu w
województwie.
ZAK

Na Stadionie Komunalnym w Dywitach w dniu
21 sierpnia 2010 roku odby³ siê III Gminny Turniej
„Pi¹tek Pi³karskich”. Dru¿yny poszczególnych
so³ectw rywalizowa³y ze sob¹ w dwóch kategoriach
wiekowych - juniorów i seniorów.
Klasyfikacja koñcowa w grupie juniorów by³a
nastêpuj¹ca: I miejsce – Dywity, II-gie – Tu³awki, IIIcie – S³upy, a tu¿ za nimi Sprêcowo. W klasyfikacji
seniorów najlepsze by³o so³ectwo wsi Br¹swa³d,
przed so³ectwem Gady (II miejsce) i Sprêcowem (III
m-ce). Za nimi odpowiednio na IV i V miejscu: S³upy
i D¹brówka Wielka. Wszystkim uczestnikom
gratulujemy. S³odki poczêstunek zawodnikom
ufundowa³ pan Antoni Nikiel.
JW.

Udane wystêpy
m³odych lekkoatletów
Po powrocie z obozu w Ustce i kilku
dniach odpoczynku lekkoatleci z GUKS
„ASY” Dywity startowali w wielu ró¿nych
zaw odach. Rozpoczêli od prze³ajowych
biegów w Br¹swa³dzie, gdzie Damian
Czubkowski wygra³ bieg ch³opców, a
Natalia Zieliñska by³a druga w biegu
dziewcz¹t.
Kolejne starty to zawody
lekkoatletyczne w Olsztynie, P³ocku i
Lubawie, w których m³odzi biegacze
uzyskali wiele wysokich wyników, bij¹c
przy okazji swoje rekordy ¿yciowe:
Damian Czubkowski w biegu na 100
(12.65s) i 300 metrów (42.66s), Natalia
Zieliñska na 100m (14.12s), a Ela
Malinowska na 300m (48.11s) oraz
Krystian Obuchowicz na 100m (13.48s).
Podczas zawodów w Olsztynie udanie
zaprezentowa³a siê równie¿ sztafeta
dziewcz¹t 4x100m, która uzyska³a dobry
rezultat - 57.08.
W wakacje m³odzi lekkoatleci
intensywnie æwiczyli i jak pokazuj¹ ich
wyniki, czas ten zosta³ przez nich dobrze
wykorzystany.
SN

Zwyciêstwo w Purdzie

foto. JW

Dnia 7 sierpnia 2010 roku na boisku na
pla¿y pola namiotowego „Raj” w Zgni³osze
w gminie Purda zorganizowano I
Samorz¹dowy Turniej Siatkówki Pla¿owej
Dru¿yn Mieszanych. Reprezentacja Urzêdu
Gminy Dywity w sk³adzie: Anna Lewoñko,
Leszek Jost, Piotr Moszczyñski, £ukasz
Balcerak i Julian Wojgieniec zajê³a
pierwsze miejsce pokonuj¹c dru¿yny
gospodarzy z gminy Purda 0:3 i 0:3.
JW..

