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Niech radoœæ i pokój Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
towarzyszy wszystkim przez ca³y Nowy Rok.
¯yczymy, aby by³ to Rok szczêœliwy w osobiste doznania,
spe³ni³ zamierzenia zawodowe i spo³eczne
oraz by przyniós³ wiele satysfakcji z w³asnych dokonañ.

Wójt Gminy Dywity
Jacek Szyd³o

Przewodnicz¹ca Rady Gminy
Renata Kaszubska
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Podwójny jubileusz w Gminie Dywity

foto. GOK

Uroczystoœci zwi¹zane z
dwudziestoleciem samorz¹du
terytorialnego w Polsce zbieg³y siê w
Dywitach z oddaniem do u¿ytku nowego
skrzyd³a Urzêdu Gminy. W nowej czêœci
budynku znajduj¹ siê: sala konferencyjna,
Urz¹d Stanu Cywilnego oraz biuro Rady
Gminy.
Dnia 28 paŸdziernika odby³o siê
uroczyste spotkanie samorz¹dowców.
Obecne w³adze Gminy Dywity w sposób

szczególny uczci³y jubileusz. Na
uroczystoœæ zaproszono tych wszystkich,
którzy w historii gminy byli zwi¹zani z
dywickim samorz¹dem. Pojawili siê wiêc
radni, so³tysi, przedstawiciele organów
wykonawczych z piêciu kadencji
samorz¹du gminy Dywity w latach
1990–2010. Obecni na uroczystoœci byli
równie¿ przedstawiciele instytucji
zwi¹zanych z samorz¹dem gminnym, a
tak¿e przedsiêbiorcy z terenu gminy Dywity.

By³a to okazja do tego, aby
podsumowaæ ostatnie dwudziestolecie,
jak równie¿, by uhonorowaæ zas³u¿one dla
gminy osoby. Wójt Gminy pan Jacek
Szyd³o ka¿demu z zaproszonych goœci
wrêczy³ pami¹tkowy medal z okazji
20–lecia Samorz¹du Gminy Dywity.
Spotkanie uœwietni³ socjolog dr Krzysztof
Szulborski, który wyg³osi³ wyk³ad na temat
samorz¹du terytorialnego w Polsce.
GCI

Wyborcy zdecydowali - zmiany w Radzie Gminy
W dniu 10 listopada 2010 roku odby³a siê ostatnia sesja
Rady Gminy Dywity kadencji 2006- 2010. W jej sk³ad wchodzi³y
nastêpuj¹ce osoby: Alfred Prusik, Antoni Nikiel, Dorota
Pszczo³a, Waldemar Grzegorzewski, Jan Alchimowicz, Jan
Dziadkiewicz, Janusz Ciepliñski, Jerzy Fortuna, Longin Rudzik,
£ukasz Lemiszewski, Piotr Brewka, Miros³aw Dublan, Lucyna
Szymañska, Mariusz Walkiewicz oraz Renata Kaszubska
pe³ni¹ca funkcjê Przewodnicz¹cej Rady.
W wyniku wyborów samorz¹dowych do nowo wybranej
Rady Gminy Dywity w kadencji 2010-2014 weszli: Agnieszka
Sakowska-Hrywniak, Dorota Pszczo³a, Irena Palmowska, Jan
Alchimowicz, Janusz Ciepliñski, Janusz Jêdrzejewski, Joanna
Michalska, Longin Rudzik, Rajmund Antosiak, Renata
Kaszubska, Sabina Robak, Urszula Derlacz, Waldemar
Grzegorzewski, Zbigniew Glezman, Zenon Napora.
Podczas inauguracyjnej sesji nowej Rady Gminy w dniu 2
grudnia radni z³o¿yli œlubowanie. Dokonano równie¿ wyboru
Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady. Zostali nimi
odpowiednio - pani Renata Kaszubska i pan Longin Rudzik.
UG

foto. GOK

Otwarcie œwietlicy
w Barkwedzie

Radosna edukacja w Dywitach
Przy Zespole Szkó³ w Dywitach
utworzony zosta³ plac zabaw. Inwestycja
powsta³a w ramach Rz¹dowego Programu
wparcia szkó³ pod nazw¹: „Radosna
Szko³a”. Program ma na celu zapewnienie
bezpiecznych warunków nauki,
wychowania i opieki w szko³ach
podstawowych.
Organizowanie warunków do
aktywnoœci fizycznej i kszta³towanie
zachowañ prozdrowotnych wœród uczniów
s¹ wa¿nymi zadaniami wspó³czesnej
szko³y. Szkolny plac zabaw wyposa¿ony
zosta³ w zestaw zabawowy ze zje¿d¿alni¹ i
elementami do wspinaczki, równowa¿niê,
œciankê wspinaczkow¹ oraz trzystopniowy
zestaw dr¹¿ków. Ma on umo¿liwiæ
m³odszym dzieciom podejmowanie
aktywnoœci fizycznej w sposób
pozwalaj¹cy roz³adowaæ napiêcia

foto. UG

emocjonalne i fizyczne wynikaj¹ce z
mo¿liwego ograniczenia spontanicznej
aktywnoœci w trakcie zajêæ prowadzonych
w klasach.
Program „Radosna szko³a” zak³ada, ¿e
szkolny plac zabaw ma byæ udostêpniony
do u¿ytku publicznego po zajêciach i w
weekendy.
GCI

11 listopada 2010 roku oddano do
u¿ytku œwietlicê wiejsk¹ w Barkwedzie.
Inwestycjê dofinansowano w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013.
Uroczystego przeciêcia wstêgi
dokona³ Wójt Gminy Dywity - Jacek
Szyd³o, w towarzystwie so³tysa Barkwedy
oraz cz³onków Rady Gminy Dywity.
Budynek poœwiêci³ ks. Stanis³aw Tkacz,
proboszcz parafii w Br¹swa³dzie, a dzieci
ze Szko³y Podstawowej w Sprêcowie
zadba³y o oprawê kulturalno-rozrywkow¹.
Œwietlica ze wzglêdu na swoj¹
dostêpnoœæ jest naturalnym miejscem
aktywnoœci ró¿norodnych grup
zainteresowañ. Na terenie dzia³ki znajduje
siê równie¿ murowany grill, miejsce do gier
zespo³owych oraz trawniki przeznaczone
do odpoczynku.
GCI
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£olstyn, Torunioki, Kopernik i Warszazioczka
Na tam noszam œwecie, to ludziska ju¿
zawdy sia jadozili na siebzie. Jene ³o to, chto
móndrzejszy i chto mo rzóndziæ, druge ³o
trzy pazory ziamni abo kota, co go prandzy
na prowozek ³uziójzali. Sprowdy noziancy ty
co³y jojty, to zawdy je tedy, jek ni ma ³o co.
Tak ty¿ je tero, ³u noju na Warniji z tam co³am
Kopernikam. Ko¿dan jedan sia pyto, czy ³ón
bu³ Wanijok? Sprowdy woma poziam, co
pewno i cole bym nie godo³ woma tu ³o niam,
ale jek sia i w noszy ziosce jojta ³o niygo
zrobziu³a, no to rod nie rod, brok i co
poziedaæ.
Jenygo dnia, kele po³udnia, wlecio³ do
noszy cha³upy, prazie jek ³ogañ, Hubert. A
gamba to siójsiod juŸ ³od dŸwyrzów der, co
mom Kopernika ³odratowaæ ³od
Warszazioczki. Sprowdy woma poziam, co
jek am to ³us³ucho³, to am prazie i zgupsio³,
bo Kopernikoziu to jo sprowdy ju¿ nie
pomoga, jek ³ón ch³op pora setków lot tamój
nazot pomer i jeszcze tero jo mom go ³od
noszy Warszazioczki ³odratowaæ? Co³e
szczajœcie, co jek Hubert ³oboczu³ moje
zielge œlypsie na niygo, bo am nie ziedzio³, ³o
co to jamu jidzie, to zaczó³ ³od przodka
³opozieduwaæ.
No jó, bo noszy Warszazioczce to sia tak
w radyji ³us³ucho³o, co Torunioki chcó
³otyjnóñæ noma z £olstyna Kopernika, bo ³ón
cole Warnijok nie je? Palaruch morowy,
mózia woma, jek jó to djochelsko zjadoziu³o,
co ³uredziu³a sia ketó ³uziójzaæ do ty figury

noszygo Mniko³aja kele zomku i go
³odratowywaæ. Sprowdy woma poziam, co
jek am to ³us³ucho³, to noprzód mnie do ³ba
przysz³o, co choc Warszazioczka tych
szko³ów mo gwo³t, to cole za móndro to i
nie je.Tak sprowdy jeszcze woma poziam,
com bez siu³ka cole nie chcio³ sójsiodki
³odratowuwaæ, bo jek by ji dupa tero w tam
œniygu trocha ³umarz³a, to mo¿e i ziancy by
ji do ³ba przybu³o. No niy, ale jek am sobzie
jeszcze póŸni pomyœlo³, co sia z ni ludzie
bandó œnieli, a dzieciuki pewno œniegam
ciskali, to chuæko am sia z Hubertam
zwlekli i pojechali do mniasta ty kobziyty
szukaæ.
Sprowdy poziam, co gwo³t am nie
szukali, bo jek am zajechali, to ³óna ju¿ sia
tó ketó ³uziójza³a i siedzia³a na tam
pomniku, a kele ni gwo³t ludziów. Jek am to
wszystko z Hubertam ³oboczyli, to chuæko
am jó ³odziójzali, za koœle ficili, wetchli w
o³to i do chaty.
Co³e szczajœcie, com ji co³kam z ty kety
w o³cie nie puœcili, bo ³óna bu³a tako
zjado¿óno, co by noju pewno i bez pysk
rznó³a, a tak to ni mnio³a jek. No rod, nie
rod, zajechalim na hubertowó ³obora,
wziylim Warszazioczka do chaty i zaczylim
ji prowda godaæ, co Torunioki zielgygo
cz³ozieka noma nie ³otyjnó, a sprowdy sia
zjadozili za takan kómniks z Kopernikam,
co ³ón w niam je bodoj szpetny i do tygój
jeszcze nimek. Spraziedlizie poziam, co

Ma³gorzata Ejsmont

Najdro¿szy Przyjacielu!
Tyle dni ju¿ minê³o, od kiedy po¿eglowa³eœ za chlebem,
A ja têskniê za Tob¹ w ponure, coraz d³u¿sze wieczory.
W³aœciwie odk¹d Ciebie nie ma w domu razem z nami,
Nic mnie ju¿ tak bardzo nie cieszy, tak jak do tej pory.
W Twoich uszach ju¿ pewnie dŸwiêcz¹ angielskie kolêdy
I w sercu na dobre zagoœci³o obce Bo¿e Narodzenie.
Inwazja lampek, gwiazdek, Miko³ajów, sztucznego œniegu
I reklamy wko³o hucz¹ o œwi¹tecznej przecenie.
A ja chcia³am napisaæ taki list, który by pachnia³ jak pierniki
Na ga³¹zkach drzewka w nasze pierwsze, upragnione œwiêta.
Na papierze tak bia³ym i kruchym jak ³amany op³atek,
Który nasze wszystkie sk³adane ¿yczenia pamiêta.

trocha rechtu majó, ale ¿odan z Torunia
noma jygo nie zabzierze. Bo choc Kopernik
z Torunia, a Warszazioczka z Warszawy, to
jek ¿yli abo ¿yjó na Warniji, to só
Warnijokami, a co mnie mózili zawdy, co
prazie bez sztyrdzieœci lot Mniko³aj ¿u³ na
ty ziamni, tu pomer, tu go pochowali, to
sprowdy pozieduja dzisioj woma Mniko³aj
Kopernik Warnijokam bu³, je i bandzie.
No jó i jek am poziedo³, tak ty¿ sia
skónczu³o to co³e ³odratuwywanie, a i
noszo Warszazioczka na Torunioków ty¿
sia ju¿ nie jadozi. Ziyta co, tlo tero to jo
mom tu bzieda, bo ju¿ nie ziam, co woma
no kóncu poziedaæ? Dlo tamu poziam tlo
tyle, cobyœta sia poœlypsiali, bez siu³a lot
Ÿyjeta ju¿ tu na ty ziamni, ty noszy Warniji,
co ³o ni ziyta, coœta dlo ni zrobzili i tedy
poziedzieli sobzie some, czy yœta só
Warnijoki, czy niy? Coby i ³o woju ¿odny
jojty kedajœ nie bu³o.
To do zidzanio i tedy a¿ drugi roz.
£ukasz Ruch
Jek byœta nie ziedzieli:
jadozi – z³oœci,
prowozek – sznurek,
œlypsie – oczy,
w radyji - w radiu,
siu³ka – chwilka,
ketó – ³añcuchem,
szpetny – brzydki,
nimek – nieudacznik.

No jó i przelecio³ noma Warnijokom i Woma wszystkam, do
pospo³u z tam noszam dyzickam cejtunkam i „warnijskami
klepami”, znowój jedan roczek. Sprowdy dlo mnie ju¿ prazie i
psiónty z psisaniam no Woju. Bez to dzisoj z co³ygo syrca
dziankuja za te wszystke lata i zinszuja wszystkygo
nolepszygo na te Gody i co³an Nowy Rok.
To do zidzanio, tak sprowdy, to ju¿ w Nowam Roku
£ukasz Ruch

Kobieca Pracownia Tañca „Crea Ladies”
Gminny Oœrodek Kultury w Dywitach zaprasza wszystkie
panie na kreatywne zajêcia inspirowane tañcem w ka¿dy
poniedzia³ek w godzinach 18.30 - 19.30.

Amerykañska tancerka Isadora
Duncan wprowadzi³a do
W sercu ocali³am tê œwi¹teczn¹ melodiê nucon¹ cichutko,
klasycznego baletu œwiadomy
Gdy rok nastêpny witaliœmy szczêœliwi, przytuleni we troje,
naturalny ruch cia³a. Na co dzieñ
A nasz skarb uœmiecha³ siê przez sen w maleñkim beciku
zagonione tempem pracy i
W jedynym, ciasnym, wynajêtym, odœwiêtnym pokoju.
obowi¹zków domowych
zapominamy o naturalnych
Wtedy gas³y wszystkie niepokoje, smutki i odchodzi³ strach.
potrzebach fizycznych i
Niepewnoœæ jutra i nadzieja mia³y zupe³nie inny smak.
Dziœ mamy baga¿ doœwiadczeñ, rutynê i spe³nione zachcianki, psychicznych naszego organizmu.
A jednak czegoœ nieustannie w naszych sercach brak.
Grono aktywnych pañ skupionych
wokó³ warsztatów artystycznych realizowanych w GOK w
I niewa¿ne, czy z nieba spadnie na nas œnie¿nobia³y puch.
Dywitach postanowi³o poprzez taniec poszukiwaæ ciekawych
Bia³y obrus, sianko, pusty talerz w komodzie ju¿ czeka.
form relaksu. Taniec to dokona³a okazja do zadbania o
Mnóstwo marzeñ, szeptów, uœcisków, poca³unków i s³ów.
w³asn¹ sylwetkê a spotkanie z rytmami œwiata pozwoli na
Wypatrujê ju¿ Ciebie w oknie jak wêdrowca z daleka
oderwanie siê od rutynowych obowi¹zków i da chwilê
wytchnienia
dla siebie.
Najdro¿szy Przyjacielu, tak bardzo têskniê za Tob¹
Zapraszamy
chêtne panie na nasze radosne spotkania od 10
I proszê, byœ nawet przez jedn¹ chwilê siê nie smuci³.
stycznia 2011 roku, nale¿y pamiêtaæ o zabraniu ze sob¹
Chcia³am tylko do Ciebie napisaæ taki serdeczny list,
Który by sprawi³, ¿ebyœ do nas na te œwiêta wróci³.
swobodnego stroju do zajêæ.
JO
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KieŸliny. Przedszkole Samorz¹dowe.

Œwiêto przedszkola w KieŸlinach
Poniewa¿ w KieŸlinach nie ma szko³y, przedszkole jest postrzegane jako oœrodek kulturotwórczy. Jest nie tylko
elementem systemu oœwiaty, ale tak¿e elementem œrodowiska spo³ecznego. Œwiadczy us³ugi edukacyjne, których
najwa¿niejszymi odbiorcami s¹ dzieci i ich rodzice. W przedszkolu w KieŸlinach chcemy tworzyæ wizerunek aktywnej
placówki, która poprzez prezentacje efektów pracy z dzieæmi oraz wspó³pracê z szeroko pojêtym œrodowiskiem lokalnym,
wnosi swój wk³ad w ¿ycie spo³eczne i promuje placówkê.
Pocz¹tek tego roku szkolnego by³ dla
n a s b a r d z o p r a c o w i t y, p o n i e w a ¿
przygotowywany by³ do oddania trzeci
odzia³. Wraz z rozbudow¹ przedszkola
dokonano modernizacji i remontu ju¿
istniej¹cego budynku. Po okresie adaptacji
nowo przyjêtych dzieci zaplanowaliœmy
dzieñ szczególny. By³ nim niew¹tpliwie 22
paŸdziernika 2010 roku. Tego dnia odby³a
siê w naszym przedszkolu uroczystoœæ z
okazji otwarcia trzeciego oddzia³u oraz
nadania nazwy naszej placówce. Do tego
œwiêta przygotowywa³a siê ca³a nasza
spo³ecznoœæ.
Odœwiêtnoœæ i donios³oœæ tego
wydarzenia podkreœla³y eleganckie stroje
dzieci, piêkne dekoracje i udzia³ wa¿nych
dla nas goœci. Na liœcie zaproszonych byli
miêdzy innymi: Wójt Gminy Dywity pan
Jacek Szyd³o, Warmiñsko-Mazurski
Kurator Oœwiaty pani Ma³gorzata
Bogdanowicz-Bartnikowska,
Przewodnicz¹ca Rady Gminy pani Renata
Kaszubska, byli dyrektorzy przedszkola,
dyrektorzy pozosta³ych przedszkoli w
naszej gminie oraz rodzice i grono licznych
przyjació³ oraz ludzi, którym le¿y na sercu
dobro dzieci. W imieniu w³adz oœwiatowych
w tym dniu zadzwoni³a do nas pani
Wizytator, która przekaza³a pozdrowienia
dla wszystkich uczestników uroczystoœci i
gratulacje wyboru nazwy i piêknego logo.
Na pocz¹tku uroczystoœci zosta³y
poœwiêcone nowe pomieszczenia. Rada
Rodziców podziêkowa³a panu wójtowi za
zrealizowanie tak istotnej inwestycji.
Podziêkowania z³o¿ono równie¿
dyrektorowi przedszkola pani Danucie
Kmieæ. Dzieci wrêczy³y panu wójtowi
„Drzewko szczêœcia” - wielk¹ laurkê za
piêkne i kolorowe przedszkole.

P o d n i o s ³ y m
momentem uroczystoœci
by³o ods³oniêcie tablicy z
nazw¹ i odœpiewanie
hymnu przedszkola, który
na tê okazjê stworzy³y
panie nauczycielki.
Donoœny g³os prawie 75
dzieci radoœnie
œpiewaj¹cych o naszym
przedszkolu wzruszy³
uczestników uroczystoœci.
Program artystyczny
prezentowany przez
poszczególne grupy by³
mi³ym akcentem spotkania.
Nastêpnie odby³a siê zki z
krótka prezentacja multimedialna
dokumentuj¹ca czêœæ wydarzeñ z ¿ycia
przedszkola oraz budowê nowego
oddzia³u. Dzieci otrzyma³y pami¹tkowe
znaczki z logo i nazw¹ przedszkola oraz
s³odki prezent.
Logo - znak rozpoznawczy i nazwa
„Juniorek” tworzyæ bêd¹ wizerunek
naszego przedszkola, podkreœlaæ jego
indywidualnoœæ, wyró¿niaæ je wœród innych
oraz sprawiaæ, ¿e uto¿samiani bêdziemy z
radosnym dzieciñstwem uczêszczaj¹cych
do nas dzieci. Dziêki beztrosko
trzymaj¹cym siê za rêce dzieciom na
rysunku zwyciêskiego logo bêdziemy
wychowywaæ kolejne roczniki w umi³owaniu
wartoœci uniwersalnych takich jak: dobro,
¿yczliwoœæ i przyjaŸñ. Uœmiechniête buzie
dzieci œwiadcz¹ o radoœci, która jest
potrzeb¹, si³¹ i wartoœci¹ w ¿yciu ka¿dego
cz³owieka.
W przysz³ym 2011 roku jesieni¹ nasze
przedszkole bêdzie obchodzi³o piêkny
Jubileusz 35-lecia. Nadaj¹c naszej ci –

placówce imiê „ Juniorek’ pragnêliœmy
udowodniæ, ¿e jesteœmy godnymi
kontynuatorami tych, którzy nasze
przedszkole wybudowali i oddali dzieciom
w1976 roku. Nadal naszym nadrzêdnym
celem jest troska o ma³e dzieci – juniorki
powierzone naszej opiece. Jesteœmy
dumni z naszego przedszkola, ¿e jest
piêkne i nowoczesne, a my mamy
wspania³e warunki do zabawy, nauki i
pracy.
Przedszkole bêdzie kontynuowa³o
dotychczasow¹ bardzo dobr¹ wspó³pracê
z organem prowadz¹cym oraz ze
œrodowiskiem lokalnym, miêdzy innymi z
Warmiñskim Stowarzyszeniem Kobiet
KieŸliñskich, so³tysem, Ochotnicz¹ Stra¿¹
Po¿arn¹, parafi¹, Rolnicz¹ Spó³dzielni¹
Produkcyjn¹, radnymi i przyjació³mi
przedszkola. Chcemy propagowaæ lokaln¹
placówkê samorz¹dow¹ i wzmacniaæ
poczucie to¿samoœci z „Ma³¹ Ojczyzn¹”.
Danuta Kmieæ

Wojewódzki Konkursu dla wolontariuszy.

Laureatka „Barw Wolontariatu”
Ju¿ po raz dziesi¹ty Sieæ Centrów Wolontariatu w Polsce zorganizowa³a ogólnopolski konkurs dla wolontariuszy. Jest on
okazj¹, aby w sposób szczególny podziêkowaæ tym, którzy na co dzieñ wspó³pracuj¹ z wieloma organizacjami,
œrodowiskami i osobami prywatnymi.
Nominuj¹c wybrane osoby, nale¿a³o
pokazaæ wieloaspektowoœæ dzia³añ
spo³ecznych i aktywnoœæ wolontariuszy.
Zarówno tych, którzy pomagaj¹ w pracach
biurowych, jak i tych, którzy bior¹ udzia³ w
terapiach dzieci niepe³nosprawnych.
Mo¿na by³o zg³aszaæ ochotników
pomagaj¹cych w organizacji wydarzeñ
okolicznoœciowych, konferencji i
udzielaj¹cych porad prawnych, jak i tych,
którzy na co dzieñ odwiedzaj¹
pensjonariuszy hospicjów i szpitali.
Dzia³aj¹cy w Gimnazjum Publicznym w
Dywitach Klub Oœmiu pod opiek¹ Ewy

Romanowskiej nominowa³ do tej
wyj¹tkowej nagrody Mariolê Grzegorczyk nauczycielkê Zespo³u Szkó³ w Dywitach.
Decyzja ta okaza³a siê trafna, gdy¿ kapitu³a
konkursu doceni³a dzia³alnoœæ
wolontariack¹ nominowanej i
zadecydowa³a o przyznaniu jej nagrody. Na
uroczystej gali zorganizowanej 3 grudnia
2010 roku z okazji obchodów Dnia
Wolontariusza w auli Urzêdu
Marsza³kowskiego w Olsztynie zosta³a
wrêczona ta presti¿owa nagroda.
Gratulujemy!
rewa
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GOK Dywity – „Miko³ajkowe Klimaty”.

Œwi¹teczne spotkanie ze sztuk¹!
Gminny Oœrodek Kultury w Dywitach po raz kolejny zaprosi³ mieszkañców gminy oraz pobliskiego Olsztyna na VIII Kiermasz Twórców i
Rêkodzielników „Miko³ajkowe Klimaty”. 11 grudnia, nie zwa¿aj¹c na œnie¿ne zaspy, stawili siê zaprzyjaŸnieni z GOK-iem artyœci i
mi³oœnicy rêkodzie³a.

Na klimatycznych, œwi¹tecznie
zaaran¿owanych stoiskach mieni³a siê
bi¿uteria artystyczna Joanny SkibyMichalskiej i Jolanty Szewczak.
Tradycyjn¹ ceramikê, jak co roku,
zaprezentowa³a rodzina pañstwa
Zawistowskich, a rzeŸbê - Ryszard
Pietrzak.
Wielu goœci Kiermaszu zatrzymywa³o
siê przy unikatowych piernikowych i
woskowych wyrobach Sylwii W³odarczyk.
Twórczoœæ malarsk¹ mo¿na by³o
podziwiaæ na stoisku pani Ewy Buca³y.
Wœród œwi¹tecznych drobiazgów uwagê
zwraca³y choinkowe cudeñka i upominki
Zespo³u Szkó³ w Dywitach.
Przy okazji œwi¹tecznych zakupów,
s³uchaj¹c tradycyjnych kolêd, mo¿na
by³o w Kafejce Kulturalnej wypiæ dobr¹

kawê i
spróbowaæ
domowych
wypieków
przygotowanych
przez nauczycieli
Szko³y
Podstawowej w
Bukwa³dzie,
którzy dochód ze
sprzeda¿y ciast
przekazali na
dzia³ania swojej
szko³y.
W trakcie
foto. GOK
Kiermaszu mo¿na
spróbowaæ swoich si³ w warsztatach
formy zdobienia papieru,
wchodz¹cej ostatnio w modê techniki prowadzonym przez pani¹ Gra¿ynê
„pergamano” – specyficznej, koronkowej Borys.
AFH

Nowy obiekt sportowy w Dywitach
W ostatnich dniach zosta³o oddane do
u¿ytku wielofunkcyjne boisko sportowe
utworzone przy Zespole Szkó³ w Dywitach.
Jest to kolejna zrealizowana w tym roku
inwestycja Gminy Dywity, która by³a mo¿liwa
dziêki otrzymanym œrodków finansowym z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013.
Funkcjonalnoœæ boiska w inauguracyjnym
meczu sprawdzi³y trzy dru¿yny: zespó³
uczniów szko³y podstawowej, zespó³
gimnazjalistów oraz pracowników Zespo³u
Szkó³ w Dywitach wraz z pracownikami
Urzêdu Gminy Dywity.
Dywity. Gminny Oœrodek Kultury.

Mecz pracownicy Zespo³u Szkó³ kontra
uczniowie szko³y podstawowej zakoñczy³ siê
wynikiem 2:1, natomiast mecz pracownicy
Zespo³u Szkó³ kontra gimnazjaliœci 2:0.
Nowo otwarte boisko daje mo¿liwoœæ gry
w koszykówkê, siatkówkê, pi³kê rêczn¹ oraz
t e n i s z i e m n y. O b i e k t p o k r y t y j e s t
nawierzchni¹ tartanow¹, której sprê¿ystoœæ
minimalizuje skutki upadków oraz zmniejsza
ryzyko skrêcenia czy zwichniêcia stawów.
Struktura budowy boiska umo¿liwia
rozgrywanie dwóch meczów koszykówki
oraz siatkówki jednoczeœnie.

foto.GCI

foto. UG

GCI

Dom Kultury Plus

Gminny Oœrodek Kultury w Dywitach zakwalifikowa³ siê do pilota¿owego programu Narodowego Centrum Kultury – „Dom
Kultury Plus”. Aby w nim zaistnieæ musia³ stan¹æ w konkursowe szranki z domami kultury z ca³ej Polski i znalaz³ siê w
wybranej „piêædziesi¹tce”!!! GOK w Dywitach jest jednym z dwóch domów kultury, które wesz³y do programu z regionu
Warmii i Mazur.
Celem Programu Narodowego Centrum Kultury jest
zainicjowanie szeroko rozumianej zmiany w
funkcjonowaniu lokalnych, ma³ych instytucji kultury.
Poprzez wspó³dzia³anie z domami kultury, jednostkami
samorz¹du terytorialnego, organizacjami pozarz¹dowymi
ma zostaæ wykreowane nowoczesne centrum kultury,
mocno osadzone w kontekœcie lokalnym i spo³ecznym.
Program realizowany bêdzie na 3 poziomach: rozwoju
kompetencji zawodowych pracowników domów kultury;
wsparcia dzia³añ programowych instytucji kultury; poprawie
infrastruktury placówek objêtych programem.
W ramach programu w GOK powo³ano do ¿ycia Grupê
Planowania Strategicznego, w której sk³ad weszli lokalni
twórcy, przedstawiciele stowarzyszeñ, placówek
oœwiatowych, samorz¹du i m³odzie¿y. Grupa ta ma aktywnie
wspieraæ instytucjê kultury w realizowaniu nowych dzia³añ
pozwalaj¹cych na aktywne uczestnictwo w kulturze jeszcze
szerszej rzeszy mieszkañców Gminy Dywity.
AFH

foto. GOK
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S³upy. Niepubliczna Szko³a Podstawowa.

Ze szko³¹ w wielki œwiat ...
W Niepublicznej Szkole Podstawowej w S³upach dla nauczycieli i uczniów zacz¹³ siê rok bardzo intensywnej pracy.
Wszystko za spraw¹ projektu edukacyjnego „Z ma³ej szko³y w wielki œwiat”, który realizujemy. W ramach zajêæ
pozalekcyjnych rozwijamy uczniowskie zainteresowania. W klasach I-III zrealizujemy 10 projektów, na ka¿dy z nich
przeznaczono 16 godzin zajêæ pozalekcyjnych. Dla klas starszych przewidziano 8 projektów po 20 godzin na ka¿dy.
Nasza szko³a znalaz³a siê w gronie 110
ma³ych szkó³ z 9 województw, których dzia³ania
s¹ wspó³finansowane z Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki. Organizatorem
projektu jest Federacja Inicjatyw Oœwiatowych
oraz Fundacja Wspierania Aktywnoœci Lokalnej
FALA. Projekt rozpocz¹³ siê 1 grudnia 2009 roku
i potrwa do koñca paŸdziernika roku 2013.
Dzia³ania w szko³ach s¹ prowadzone od
czerwca 2010 r. do wrzeœnia 2013 r., równie¿ w
czasie wakacji.
Po roku dobrej zabawy i ciê¿kiej pracy
organizatorzy przewiduj¹ nagrody dla
najlepszych uczniów. Bêd¹ to udzia³y w Letnich
Obozach Naukowych: matematycznoprzyrodniczym oraz spo³eczno–obywatelskim.
Natomiast wszyscy chêtni bêd¹ uczestniczyæ w
Letnich Szko³ach Odkrywców organizowanych
w szkole, które poprowadz¹ odpowiednio
przygotowani studenci. Mamy równie¿ nadziejê
na wzbogacenie naszej placówki o nowe
nowoczesne pomoce dydaktyczne.
Nauczyciele naszej szko³y uczestniczyli
latem w piêciodniowym kursie
przygotowawczym, który odby³ siê w Jachrance
(woj. mazowieckie). Zajêcia prowadzone by³y w
formie warsztatów. Pozwoli³y one nauczycielom
w mi³ej atmosferze zapoznaæ siê z nowymi
metodami pracy i dzieliæ siê doœwiadczeniami.
Za nami realizacja pierwszego modu³u
spo³eczno–obywatelskiego „Wybieramy
przedstawicieli Samorz¹du Uczniowskiego”
oraz modu³u matematyczno–przyrodniczego
„S³uchanie œwiata – Co dŸwiêczy i kwiczy w
naszej okolicy” (klasy I–III) i „Wielka wyprawa po
skarby przyrody” (klasy IV–VI).
Podczas pracy z pierwszym modu³em
spo³eczno–przyrodniczym dwie grupy uczniów:
m³odsi i starsi, przez 16 godzin przygotowywa³y
siê do pe³niejszego uczestnictwa w ¿yciu
demokratycznego pañstwa. Dzieci poznawa³y
strukturê pracy szko³y. Przeprowadzi³y szereg
wywiadów: z pani¹ dyrektor mgr Janin¹ Cycyk i
nauczycielkami. Poprosi³y równie¿ o rozmowê
pana prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi
S³upy i Okolic Waldemara Grzegorzewskiego i
pani¹ so³tys Teresê Po¿oga. Aby lepiej poznaæ
zasady pracy samorz¹du lokalnego, uczniowie

Foto: NSP S³upy

przeprowadzili wywiad z panem
Jackiem Szyd³o - wójtem Gminy Dywity. W
spotkaniu uczestniczy³y lokalne media.
Uczniowie poznali trudn¹ sztukê
przygotowywania siê do wyboru
Samorz¹du Szkolnego, a potem
przeprowadzili prawdziw¹ kampaniê
przedwyborcz¹. Nastêpnie œwiadomie
wytypowali swoich przedstawicieli.
Zapoznali siê z prac¹ szko³y, organu
prowadz¹cego i osób j¹ wspieraj¹cych.
Lepiej zrozumia³y rolê uczniów w
samorz¹dzie.
W³aœnie zakoñczy³y siê zajêcia modu³u
matematyczno–przyrodniczego. M³odsze
dzieci podczas wyprawy po okolicy (m. in.
las, jezioro, ciep³ownia) identyfikowa³y
dŸwiêki przyjazne i nieprzyjazne
cz³owiekowi i zwierzêtom. Przeprowadzi³y
szereg doœwiadczeñ na temat Ÿróde³ ich
powstawania i tworzy³y prace plastyczne
inspirowane muzyk¹. Uczniowie
zbudowali samodzielnie bardzo ciekawe
instrumenty muzyczne (melodyczne i
niemelodyczne) oraz przygotowa³y

koncert. Uczniowie klas starszych wybrali siê
na wyprawê w poszukiwaniu skarbów
przyrodniczych. Po ich oznaczeniu
wykonane zosta³y wizytówki wybranych
okazów przyrodniczych i mapka terenu, na
którym siê znajduj¹.
Podczas realizacji zadañ z modu³u
matematyczno–przyrodniczego uczniowie
zrozumieli wp³yw ha³asu na zdrowie
cz³owieka oraz zostali uwra¿liwieni na
zanieczyszczenia ha³asem œrodowiska
naturalnego. Poznali ciekawe obiekty
przyrodnicze najbli¿szej okolicy oraz zdobyli
umiejêtnoœæ tworzenia i praktycznego
wykorzystania mapy, szacowania odleg³oœci
i wysokoœci w terenie oraz okreœlania
wzajemnego po³o¿enia obiektów na planie,
mapie i w terenie.
Przed nami nowe wyzwania – kolejne
projekty, które uatrakcyjni¹ pracê w naszej
szkole i poszerz¹ wiedzê oraz umiejêtnoœci
dzieci.
Szkolny Zespól Projektowy:
Janina Cycyk, Ma³gorzata Czarnecka,
Genowefa Kudryk, Monika Traczewska

To nie hobby, lecz sposób na ¿ycie
Pamiêtam, jak pierwszy raz przysz³am na zbiórkê i ba³am siê odezwaæ. Pamiêtam swój pierwszy biwak harcerski i piêkne
Przyrzeczenie. Pamiêtam te¿, jak pierwszy raz poprowadzi³am zajêcia oraz kiedy zosta³am dru¿ynow¹.
Od oœmiu lat jestem harcerk¹ i nie
wyobra¿am sobie ¿ycia bez mojej dru¿yny. Na
pocz¹tku swojej harcerskiej przygody
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego kojarzy³ mi siê
jedynie z d³ugimi apelami, mêcz¹cymi
wêdrówkami i grupk¹ œmiesznych ludzi
uk³adaj¹cych ognisko. Dziœ wiem, ¿e to nie
tymczasowe hobby, ale sposób na ¿ycie.
Ka¿demu z nas Harcerstwo kojarzy siê z
czymœ innym, a dla mnie? To coœ
najpiêkniejszego, co mog³o mi siê przydarzyæ.
Nie potrafiê ju¿, tak jak kiedyœ, bezczynnie

siedzieæ przed telewizorem. W
wolnych chwilach wymyœlam zabawy i
zastanawiam siê, co jeszcze mo¿emy z
dru¿yn¹ zrobiæ.
Dziêki ZHP potrafiê lepiej
gospodarowaæ swoim czasem ni¿ moi
r ó w i e œ n i c y. P o z n a ³ a m w i e l u
wartoœciowych ludzi i umiem prowadziæ
dokumentacjê. Dziêki pe³nionej przeze
mnie funkcji rozwinê³am u siebie
zdolnoœci organizacyjne. A co
najwa¿niejsze, dziêki ZHP uwierzy³am

w siebie i potrafiê cieszyæ siê z
prostych rzeczy. Niektórzy pytaj¹ mnie:
„Dlaczego to robisz?”. OdpowiedŸ nie jest
wcale trudna, po prostu daje mi to
ogromn¹ satysfakcjê. Nie ma chyba nic
piêkniejszego ni¿ uœmiech dziecka po
udanej zbiórce. Czasem mam chwilê
zw¹tpienia, ale wiem, ¿e idê w dobrym
kierunku. Staram siê przede wszystkim
byæ dobrym cz³owiekiem, takim
wspó³czesnym rycerzem.
Ada Wilczek
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Br¹swa³d. Konkurs im. Marii Zientary-Malewskiej.

Zmagania m³odych recytatorów
Dnia 22 paŸdziernika 2010 roku w Br¹swa³dzie spotka³o siê 39 m³odych recytatorów z 26 szkó³. Okazj¹ ku temu by³
Konkurs Poezji im. Marii Zientary-Malewskiej. Ju¿ po raz trzeci zorganizowa³a go Fundacja „Prymus” we wspó³pracy z
Gminnym Oœrodkiem Kultury w Dywitach.
Zanim rozpoczê³y siê prezentacje
wierszy, wszyscy uczestnicy konkursu
udali siê pod pomnik poetki znajduj¹cy siê
przed jej rodzinnym domem w
Br¹swa³dzie. Tam uroczyœcie z³o¿ono
kwiaty oraz przedstawiono sylwetkê Marii
Zientary-Malewskiej. Nastêpnie, ju¿ w
œwietlicy wiejskiej, uczestników konkursu
w imieniu jego organizatorów powita³a
pani Jadwiga Orzo³ek. Po uroczystym
odœpiewaniu hymnu Warmii, przedstawi³a
ideê towarzysz¹c¹ zorganizowaniu w
Br¹swa³dzie pierwszego konkursu. Mia³o
to miejsce w 1988 roku w, obecnie ju¿
nieistniej¹cej w tej miejscowoœci, szkole
podstawowej. Konkurs by³ wtedy g³ównie
poœwiêcony historii wsi, zaœ recytowanie
wierszy stanowi³o element mu
towarzysz¹cy.
Nim jednak przyst¹piono do
recytatorskich zmagañ, g³os zabra³a pani
Maria Surynowicz, bratanica poetki Marii
Zientary-Malewskiej. Podzieli³a siê z
obecnymi na sali swoimi wspomnienia na
temat cioci. Opowiedzia³a o wspólnie
spêdzonych z ni¹ latach – od koñca wojny,
a¿ do jej œmierci w roku 1984.
Nastêpnie przyszed³ czas na
recytacjê. Zgodnie z regulaminem
uczniowie mogli wybraæ wiersze innych
warmiñskich poetów. Wiêkszoœæ jednak
prezentowa³a poezjê Marii ZientaryM a l e w s k i e j . Wy k a z a l i s i ê d o b r ¹
znajomoœci¹ jej twórczoœci, wybieraj¹c
wiersze pe³ne liryzmu, prezentuj¹ce
piêkno warmiñskiej ziemi.
Komisja konkursowa w sk³adzie: Maria
Surynowicz, Jadwiga Ferenc i Aneta
Fabisiak-Hill, ocenia³a uczestników w
trzech kategoriach wiekowych, zwracaj¹c
uwagê m. in. na poprawn¹ recytacjê i
ogólny wyraz artystyczny. Klasyfikacja

Foto: Tomasz Statkowski

koñcowa by³a nastêpuj¹ca:
Klasy I-III:
1 . O l a f Tr u s z c z y ñ s k i - S z k o ³ a
Podstawowa w Bukwa³dzie – wiersz
Marii Zientary-Malewskiej „Prz¹dki
warmiñskie”.
2. Dominik Sowul – Szko³a Podstawowa
nr 3 w Olsztynie – wiersz Agaty
Grzegorczyk-Wosiek „Kaczka
krzy¿ówka”.
3. Patrycja Dziewulska – Szko³a
Podstawowa nr 32 w Olsztynie – wiersz
Marii Zientary-Malewskiej „Wytrwaj do
koñca” i Julia Poniewozik – Szko³a
Podstawowa nr 9 w Olsztynie - wiersz
Marii Zientary-Malewskiej „Pieœñ
Warmianki”.
Klasy IV-VI:
1. Adam Paliwoda – Szko³a Podstawowa
we Wrzesinie - wiersz Marii ZientaryMalewskiej „Prz¹dki warmiñskie”.
2. Karolina Koz³owska – Szko³a
Podstawowa w Dywitach - wiersz Marii
Zientary-Malewskiej „Gromniczna Pani

z kapliczki”.
3. Aleksandra Brzezicka – Szko³a
Foto: Tomasz–Statkowski
Podstawowa nr 2 w Olsztynie
wiersz
Marii Zientary-Malewskiej „Nie mów”.
Gimnazjum:
1. Adrian Czaplicki – Gimnazjum w
Dobrym Mieœcie – wiersz Aleksandra
Rymkiewicz „Jesienny krajobraz”.
2. Kinga Jasik – Gimnazjum nr 15 w
Olsztynie - wiersz Marii ZientaryMalewskiej „Dzieweczka”.
3. Karolina Paliwoda - Gimnazjum w
Jonkowie - wiersz Marii ZientaryMalewskiej „Warmiñskie krosna”.
Tu¿ po wrêczeniu nagród
organizatorzy konkursu nawi¹zali do idei
jego powstania. Tym razem jednak
uczestnicy nie musieli odpowiadaæ na
pytania dotycz¹ce historii, lecz mieli
okazjê siê z ni¹ zapoznaæ. Wszyscy
zostali zaproszeni na wycieczkê po tej
przepiêknej, warmiñskiej miejscowoœci.
Kazimierz Kisielew

GOK. Projekt „Mamy Alternatywê, to Mamy Animatorki”.

Kobiety potrafi¹
„Beztroski czas, bez domowych obowi¹zków, chwila relaksu i wytchnienia, 5 minut dla siebie. Fajne zajêcia dla mam i
dzieci, nauka i zabawa. Serdeczna atmosfera i profesjonalizm. Mo¿liwoœæ rozwoju i poznawania nowych technik
plastycznych”. Tak mamy z Gminy Dywity ocenia³y zajêcia odbywaj¹ce siê w GOK-u w ramach projektu „Mamy
Alternatywê, to Mamy Animatorki”
Jako koordynatorka, wspó³twórczyni
projektu i uczestniczka zajêæ podzielam ich
zdanie. Uwa¿am ¿e mamy prawo do takich
chwil i s¹ nam bardzo potrzebne.
Dostrzegam te¿ inne plusy naszych
spotkañ. Cieszê siê, ¿e mog³am poznaæ
lepiej inne matki, kobiety otwarte na œwiat i
innych ludzi. Wspania³¹ atmosferê na
zajêciach tworz¹ uczestniczki anga¿uj¹ce
siê we wspólnie spêdzany czas,
wspieraj¹ce organizatorów i wychodz¹ce z
w³asn¹ inicjatyw¹.

Do tej pory skorzysta³yœmy z wielu
warsztatów. W ramach „Sztukmistrzyñ”
uczy³yœmy siê decoupage: wykonywania
ikon i bombek, scrapbookingu,
eksperymentowa³yœmy z batikiem.
„Pracownia Samorozwoju i Animacji” to
wspania³a okazja do lepszego poznania
siebie oraz szukania rozwi¹zañ nurtuj¹cych
nas problemów i w¹tpliwoœci.
„EDU-PLOTKI CAFE” to miejsce
spotkañ ze specjalistami. Dotychczas byli
to: dietetyk, seksuolog, instruktor Tai Chi,

wiza¿ystka. „Œwiatowe mamy” to
konwersatoria z jêzyka angielskiego, które
nas motywuj¹ do poznawania i rozwijania
znajomoœci tego jêzyka. Dzielnie wspieraj¹
nas w tym nasze dzieci, które bior¹ udzia³
w zajêciach.
Moim marzeniem jest, aby podobne
spotkania mog³y odbywaæ siê równie¿ w
innych miejscowoœciach i wp³ywaæ
korzystnie na ¿ycie spo³eczne oraz rozwój
osobisty mieszkañców.
Joanna Kitkowska
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Szko³a Podstawowa w Sprêcowie.

Obchody Dni Papieskich
Dnia 16 paŸdziernika 2010 roku ju¿ po raz kolejny obchodziliœmy w ca³ym kraju Dzieñ Papieski. Jego termin przypada
zawsze w niedzielê poprzedzaj¹c¹ rocznicê wyboru Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹. Has³em tegorocznych obchodów
X Dni Papieskich by³y s³owa: „Jan Pawe³ II – Odwaga Œwiêtoœci”.
Do upamiêtnienia Najwiêkszego z
P o l a k ó w, p r z y p o m n i e n i a J e g o
Œwi¹tobliwoœci i ukazania niepodwa¿alnego
wp³ywu na ¿ycie wielu ludzi do³¹czy³a siê
równie¿ ma³a spo³ecznoœæ z naszej
warmiñskiej wsi – dzieci i m³odzie¿ ze Szko³y
Podstawowej w Sprêcowie. Szkolne
uroczystoœci zwi¹zane z obchodem Dni
Papieskich rozpoczê³y siê Msz¹ Œwiêt¹,
któr¹ odprawi³ ksi¹dz Stanis³aw Tkacz,
proboszcz br¹swa³dzkiej parafii.
Nasze spotkanie mia³o wymiar nie tylko
duchowy, wynikaj¹cy z rozwa¿añ na temat
m¹droœci i œwiêtoœci, jak¹ niós³ w swej
pos³udze Jan Pawe³ II, ale równie¿
intelektualny, artystyczny i sportowy. Po
Mszy Œwiêtej odby³a siê inscenizacja
przygotowana przez uczniów, nauczycieli i
rodziców. Mia³a na celu wspomnienie
Wielkiej Osobowoœci, jak¹ by³ Nasz Rodak
oraz uœwiadomienie, czym jest Pokolenie
Jana Paw³a II i jakie zadanie pozostawi³ nam
w s³owach: „Stanowicie obietnicê lepszego
jutra, wpatrujê siê w was z dr¿eniem, ale i z
ufnoœci¹”!
Interpretacja tegorocznego has³a „Jan
Pawe³ II – Odwaga Œwiêtoœci”, wynika z
postawy Papie¿a, który przez ca³e swoje
¿ycie odwa¿nie promowa³ œwiêtoœæ sam¹ w
sobie. Czyni³ to zwyczajnie, prosto i
konsekwentnie. Likwidowa³ stereotypy
œwiêtoœci zakorzenione od pokoleñ. Jego
odwaga œwiêtoœci ujawnia³a siê poprzez
wezwanie do niej nas - zwyk³ych ludzi tej
ziemi. Zaœwiadcza³, ¿e œwiêtoœæ jest
g³êbokim pragnieniem ka¿dego cz³owieka i
wyra¿a siê w ufnym pójœciu za Chrystusem.
Po inscenizacji rozpocz¹³ siê kolejny
etap obchodów Dnia Papieskiego - fina³
konkursu plastycznego oraz konkurs wiedzy
o ¿yciu naszego Papie¿a. Uczniowie
wykazali siê bardzo szerok¹ wiedz¹,
ambitnie siêgali po pytania najwy¿ej
punktowane. Usatysfakcjonowane dzieci

nagrodzone zosta³y oklaskami oraz
drobnymi upominkami.
Podsumowaniem upamiêtnienia
pontyfikatu Jana Paw³a II by³ rajd rowerowy
zorganizowany przez „Stowarzyszenie
Przyjació³ Sêtala”. Odby³ siê dnia
nastêpnego, w sobotê. Na czele z siostr¹
Violett¹ £abaj, pani¹ dyrektor Magdalen¹
Wrzosek, dzieæmi ze szko³y w Sprêcowie
oraz osobami towarzysz¹cymi,
wyruszyliœmy szlakiem warmiñskich
kapliczek i przydro¿nych krzy¿y do Sêtala.
Tam spotkaliœmy rozœpiewan¹ grupê dzieci i
m³odzie¿y ze szko³y w Tu³awkach, którzy
przybyli pieszo na spotkanie. Celem tej
wyprawy by³o nie tylko zintegrowanie m³odej
spo³ecznoœci kilku warmiñskich wsi, m. in.:
Sêtala, Tu³awek, Sprêcowa i Br¹swa³du, ale
przede wszystkim idea upamiêtnienia osoby
Jana Paw³a II. Ksi¹dz proboszcz Tomasz

Stempkowski powita³ nas w sêtalskim
koœciele i po krótkiej modlitwie zostaliœmy
ugoszczeni gor¹c¹ herbatk¹ z sokiem
malinowym w œwietlicy wiejskiej. Piêkna,
jesienna pogoda pozwoli³a na
zrealizowanie wszystkich punktów
zaplanowanych przez organizatorów.
Odby³y siê konkursy plastyczne,
muzyczne, mecz siatkówki, pieczenie
kie³basek i pogaduszki przy ognisku.
Pomys³ tegorocznych obchodów Dni
Papieskich bardzo podoba³ siê
uczestnikom, a wspólnie spêdzone chwile
podczas rajdu rowerowego na d³ugo
pozostan¹ w pamiêci dzieci i m³odzie¿y. Z
przyjemnoœci¹ powtórzylibyœmy tak¹
wyprawê za rok! Dziêkujemy wszystkim
osobom zaanga¿owanym w organizacjê
spotkania w Sêtalu.
Iza Sawilska

Dywity. Gimnazjalny Klub Wolontariatu.

Nabieramy wiatru w ¿agle
Wraz z rozpoczêciem roku szkolnego Gimnazjalny Klub Wolontariatu w Dywitach (Klub Oœmiu przy Fundacji „Œwiat na
Tak”) rozpocz¹³ drugi rok swojej dzia³alnoœci. Po dokonanej aktualizacji cz³onków klubu okaza³o siê, ¿e jeszcze wiêcej
m³odzie¿y (obecnie klub liczy prawie 30 cz³onków i 5 cz³onków wspieraj¹cych) zadeklarowa³o chêæ podjêcia
woluntarystycznych dzia³añ. Uwa¿amy, ¿e to jest jeden z du¿ych sukcesów po roku naszych dzia³añ.
Nasze dzia³ania rozpoczêliœmy od
zebrania, podczas którego ustaliliœmy
roczny plan i dokonaliœmy wyboru
gospodarzy. Ju¿ we wrzeœniu odby³o siê w
Olsztyñskim Centrum Wolontariatu
“Spinacz” dwuetapowe szkolenie.
Dotyczy³o one przede wszystkim tego, kto
mo¿e zostaæ wolontariuszem, gdzie mo¿e
pracowaæ i w jaki sposób pomagaæ innym.
Wszyscy pracowaliœmy w grupach oraz
omawialiœmy aspekty prawne.
Rozmawialiœmy nie tylko o tym, co dajemy
ludziom, ale równie¿, co zyskujemy
pomagaj¹c im. Dowiedzieliœmy siê, w jaki

sposób sami mo¿emy organizowaæ i
udzielaæ siê w naszej gminie. Ka¿dy z nas
opowiedzia³ o swoim ¿yciu,
zainteresowaniach i o tym, w jaki sposób
chcia³y siê spe³niaæ w roli wolontariusza.
Dziêki szkoleniu zrozumieliœmy, czym tak
naprawdê jest wolontariat i jak wa¿ne jest
pomaganie ludziom.
Kolejnym wa¿nym dzia³aniem by³ udzia³
w akcji zbiórki ¿ywnoœci „Podziel siê
Posi³kiem" organizowanej przez Bank
¯ywnoœci.12 wolontariuszek przy³¹czy³o siê
do niej, prowadz¹c zbiórkê w dwóch
sklepach na terenie Olsztyna. Zebrane

produkty trafi³y do organizacji i
instytucji wspó³pracuj¹cych z Bankiem
¯ywnoœci w Olsztynie, na co dzieñ
zajmuj¹cych siê do¿ywianiem dzieci. S¹
wœród nich szko³y, œwietlice, domy
dziecka, towarzystwa przyjació³ dzieci
oraz stowarzyszenia pomagaj¹ce
dzieciom i m³odzie¿y. Pragniemy równie¿
aktywnie w³¹czyæ siê w dzia³ania na
terenie gminy. Jednym z za³o¿eñ naszego
klubu na ten rok jest nawi¹zanie
wspó³pracy z lokalnymi organizacjami
pozarz¹dowymi.
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Rozstrzygniêcie konkursu „O Warmio moja mi³a”
W dniu 16 listopada 2010 roku w Gminnym Oœrodku
Kultury w Dywitach odby³o siê uroczyste podsumowanie II
Edycji Konkursu Poetycko-Literackiego „O Warmio moja mi³a”.
Jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy Roman Maciejewski-Varga
(poeta, prozaik, dziennikarz i re¿yser teatralny) oraz Jacek
Krawczyk (adiunkt w Zak³adzie Literatury Romantyzmu,
Pozytywizmu i M³odej Polski na UW-M w Olsztynie) dokona³o
oceny nades³anych prac.
Jury postanowi³o nie przyznawaæ I miejsca. Miejsce II za
wiersz „Pejza¿ warmiñski” otrzyma³a pani Katarzyna Kisielew,
nauczycielka Szko³y Podstawowej nr 4 w Ornecie. III miejsce
przyznano pani Urszuli Be³zie ze Szko³y Podstawowej w Rusi
za wiersz „Kalwaria warmiñska”. Jury wyró¿ni³o równie¿ pani¹
Ma³gorzatê Hamernik ze Szko³y Podstawowej nr 12 w Elbl¹gu
za wiersz „To tu”. Ponadto paniom Jolancie Ko³owskiej i
Barbarze Wiœniewskiej przyznano nagrody ksi¹¿kowe.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziêkujemy za udzia³
w konkursie i ¿yczymy dalszych poetyckich sukcesów.
foto. GOK

zak

Sprêcowo. Regionalne Zawody JeŸdzieckie.

Jazda konna to sport bardzo wymagaj¹cy
W dniach 24-25 lipca w Sprêcowie odby³y siê regionalne zawody jeŸdzieckie w skokach przez przeszkody. Przyjecha³o
oko³o 80 zawodników ze swoimi koñmi. Uczestnicy rywalizowali ze sob¹ w 5 konkursach dziennie, najni¿szy mia³
przeszkody wysokoœci 80cm, a najwy¿szy 130/140cm. Najwy¿szy i najtrudniejszy konkurs w sobotê wygra³ Maciej
Szewczyk na koniu Delfa z Kwidzyna. W niedziele odby³ siê, jak co roku, ciekawy konkurs koñ-samochód. Wygrali go
rodzeñstwo Robert i Natalia Palmowscy. Najwy¿szy, najwa¿niejszy, najtrudniejszy konkurs zawodów wygra³a Agnieszka
Dembicka na koniu Szuler ze Starogardu Gdañskiego.
Mariola Grzegorczyk: Na swoim koncie
masz ju¿ trochê osi¹gniêæ. Od kiedy
jeŸdzisz konno?
Natalia Palmowska: Je¿d¿ê konno od 11
roku ¿ycia, czyli ju¿ 7 lat. W pierwszych
zawodach bra³am udzia³ ju¿ szeœæ lat temu.
Mimo to jeszcze muszê siê wiele nauczyæ.
Posiadam kilka medali Mistrzostw Warmii i
Mazur juniorów, a w tym roku uda³o mi siê
zdobyæ Mistrzostwa Warmii i Mazur
Seniorów. Za rok 2009 dosta³am tytu³
Najlepszego Juniora regionu.
MG: Które z zawodów uwa¿asz za
najwa¿niejsze do tej pory?

NP: W tym roku bra³am udzia³ w
Mistrzostwach Polski. By³y to najtrudniejsze
zawody, w jakich uczestniczy³am, a
równoczeœnie bardzo wa¿ne
doœwiadczenie. Zosta³am sklasyfikowana
na trzydziestym miejscu.
MG: Czym siê obecnie zajmujesz? Czy
swoje plany na przysz³oœæ wi¹¿esz z
koñmi?
NP: Studiujê dietetykê na Wydziale Nauk
Medycznych w Olsztynie. W³aœnie ze
wzglêdu na konie nigdzie nie wyjecha³am
na studia. Najbli¿sze plany wi¹¿ê z koñmi, z
treningami i zawodami i temu

Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy
D n i a 9 s t y c z n i a 2 0 11 w s a l i
widowiskowej Gminnego Oœrodka Kultury
w Dywitach w godzinach w godzinach 15.00
– 18.00 zagra „Orkiestra serc”. W programie
jase³ka w wykonaniu przedszkolaków z
Dywit, wystêp grupy wokalnej z SP w
Dywitach oraz œwi¹teczna kolêda w
wykonaniu uczniów dywickiej szko³y
muzycznej. Kolêdy i pastora³ki zaœpiewa
grupa wokalna doros³ych, a pokazy
taneczne zaprezentuj¹: „Dance Nation” i
grupa pocz¹tkuj¹ca z GOK-u w Dywitach,
Goœciem specjalnym bêdzie
„Akademicka Orkiestra Dêta” UWM w
Olsztynie pod kierunkiem Cezarego Rz¹cy.
Pierwszej pomocy i zasad bezpieczeñstwa
uczyæ bêd¹ stra¿acy OSP z gminy Dywity.
Ponadto do orkiestrowej kawiarenki zaprosi
Szko³a Podstawowa w Bukwa³dzie, zaœ w
„K¹ciku Malucha” bêdzie zabawnie i
kolorowo dziêki 34 dru¿ynie
ZHP„Antidotum”. Tradycyjnie odbêdzie

„Pluszakowa loteria z sercem” i licytacje
darów. Fina³ orkiestry to œwiate³ko do nieba i
Dzieciêca Orkiestra „Przeszkadzajka”. Ju¿
dziœ zachêcamy dzieci do wykonania
instrumentu (przeszkadzajki) i wspólnego
muzykowania.
Mi³oœników kina zapraszamy na
wieczorny seans filmowy „Chimera”. Film,
zrealizowany przez m³odych twórców kina
niezale¿nego skupionych wokó³
Warmiñskiej Inicjatywy Filmowej, to nie
tylko opowieœæ o relacjach damskomêskich, ale przede wszystkim portret
kobiety dojrza³ej i poszukuj¹cej.
Przypominamy równie¿, ¿e trwa zbiórka
maskotek do „Pluszakowej Loterii z
Sercem”. Pluszaki mo¿na dostarczyæ do
GOK-u lub Biblioteki w Dywitach. Chêtnych
do przekazania darów do licytacji
zapraszamy do kontaktu z naszym
Oœrodkiem – tel. (89) 5120-123.
Koordynator akcji Jacek Wiœniewski

podporz¹dkowa³am swoje ¿ycie.
MG: Ile czasu poœwiêcasz na treningi i kto
jest Twoim trenerem?
NP.: Trenujê 6 razy w tygodniu, je¿d¿ê
minimum na dwóch lub trzech koniach
dziennie. Jazda konna to sport bardzo
wymagaj¹cy. Poza tym konie musz¹ byæ
codziennie pielêgnowane, trzeba temu
poœwiêciæ du¿o czasu. Moim trenerem
jest pan Piotr Pacyñski, który jako junior
by³ cz³onkiem kadry narodowej.
MG: Dziêkujê za rozmowê.

„Mali Odkrywcy”
w Ró¿nowie
Trwaj¹ zapisy do nowo otwartego
niepublicznego przedszkola „Mali
Odkrywcy” w Ró¿nowie. Placówka
rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ od dnia 17
listopada 2010 roku.
Przedszkole posiada œwietnie
wyposa¿one sale, w³asn¹ kuchniê oraz
gabinet logopedyczny. Placówka zapewnia
liczne zajêcia dostosowywane do potrzeb
dzieci, takie jak jêzyk angielski (codziennie)
oraz zajêcia artystyczne, m. in.: muzyczne,
plastyczne i teatralne. Dodatkowym atutem
jest du¿y i bezpieczny plac zabaw.
Przedszkole jest czynne w godz. 6:30 do
17:30.
Zapisy do placówki realizowane s¹ w
Urzêdzie Gminy w Dywitach, w godzinach
od 8:00 do 14:00. Kartê zg³oszenia dziecka
do przedszkola mo¿na pobraæ w Urzêdzie
Gminy w Dywitach lub wydrukowaæ ze
strony internetowej urzêdu:
www.gminadywity.pl lub przedszkola:
www.przedszkole-mali-odkrywcy.pl.

GCI
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Dywity. II Przegl¹d Sztuki Nieprofesjonalnej Kobiet.

„Kobiece Impresje”
W Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach dnia 16 listopada 2010 roku odby³ siê II Przegl¹d Sztuki Nieprofesjonalnej
Kobiet „Kobiece Impresje”. Przegl¹d realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Spo³eczno-Kulturalnym
„Pojezierze”.
W tym roku wziê³y w nim udzia³ 44 artystki
amatorki z Olsztyna i powiatu olsztyñskiego. Jury w
sk³adzie: Wies³aw Wachowski – przewodnicz¹cy
oraz Danuta Krajewska, Jaros³aw Korzeniewski
oraz Barbara Kowalewska (artyœci plastycy)
przyzna³o nastêpuj¹ce nagrody i wyró¿nienia:
- I nagroda - Maria Szaflicka za dyptyk technik¹
mieszan¹ – „Dmuchawce – £¹ka”.
- II nagroda - Bogus³awa Dziuban za batik –
„Wodospad”,
- III nagroda - Ma³gorzata Piasecka za pastel –
„£ódŸ na brzegu”,
- wyró¿nienie - Teresa Kosman za olej –
„Autoportret z konwaliami”,
- wyró¿nienie - El¿bieta Suchowiecka za olej –
„Jesienna impresja I”.
Wystawie towarzyszy³ minirecital Aleksandry
Wasilewskiej i Krzysztofa W³odarskiego, którzy
zaprezentowali utwory Chopina i Piazzolli na tr¹bkê
i fortepian.

Tekst i foto. Joanna Kitkowska

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 szkolenie z zakresu
ekonomii spo³ecznej. Ponadto
przeprowadzony zostanie 50-cio
godzinny 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
14 stycznia 2011 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

Stop dzikim wysypiskom
Uczniowie Zespo³u Szkó³ w Dywitach
wziêli udzia³ w konkursie
organizowanym przez Firmê „Oskar Pomoce Edukacyjne”, finansowanym ze
œrodków NFOŒiGW w Warszawie. Jego
przedmiotem by³ fotoreporta¿
przedstawiaj¹cy tematykê zwi¹zan¹ z
dzikimi wysypiskami œmieci na terenie
gminy. Konkurs sk³ada³ siê z dwóch
etapów, przy czym do etapu drugiego
przechodzi³y dru¿yny – zdobywcy
pierwszego miejsca w etapie
pierwszym.
Przedstawiciele naszej szko³y w
sk³adzie: Aneta Mycha³yk, Kinga
Czupyt, Justyna Sier¿ant, Zuzanna
Mazur, Katarzyna Ko³odziejczyk, Olga

Szulich, Wiktoria Rybak, Karolina
Akinis i Daria Wiœniewska pod
kierunkiem Katarzyny Mañkowskiej –
nauczyciela przyrody oraz Marioli
Grzegorczyk – nauczyciela techniki i
przedmiotów artystycznych, zdobyli I
miejsce w województwie warmiñsko
– mazurskim i III miejsce w
województwach pó³nocnej Polski (I
miejsce - Zespó³ Szkó³ w Postominie,
II miejsce - Zespó³ Szkó³ Publicznych
w Reptowie). Fotoreporta¿ zawiera³
zdjêcia z oglêdzin dzikiego wysypiska
i film ze spotkania z
przedstawicielami Urzêdu Gminy w
Dywitach oraz Stra¿y Miejskiej.
K. Mañkowska

Bookcrossing
w Dywitach

foto. GOK

Biblioteka w Dywitach zaprasza
wszystkich czytelników oraz inne
zainteresowane osoby do udzia³u w
akcji „Uwolnij ksi¹¿kê”. Jest to tak
zwany Bookcrossing. Akcja polega na
zostawianiu w³asnych ksi¹¿ek w
specjalnie wyznaczonym miejscu,
aby inni mogli je przeczytaæ i
przekazaæ dalej. Dziêki temu
nastêpuje popularyzowanie
czytelnictwa. Jest to ruch
o g ó l n o œ w i a t o w y, w k t ó r y
zaanga¿owa³o ju¿ ponad 700 tysiêcy
ludzi na ca³ym œwiecie.
W naszej bibliotece równie¿
znajduje siê takie miejsce
przygotowane do tej akcji.
Zachêcamy do uwalniania ksi¹¿ek.
Dajmy szansê na ich przeczytanie.
Uwierzmy, ¿e dzielenie siê ksi¹¿k¹ z
innymi jest lepsze od jej posiadania.
Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ pod
nr tel. 89 5120 052 w godzinach pracy
biblioteki.
CK
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TROPEM DYWICKICH STEROWCÓW, cz. 4
„Ludendorf”
Na terenie Dywit od 1914 roku funkcjonowa³o niemieckie wojskowe l¹dowisko sterowców, które wci¹¿ nale¿y do
wyj¹tkowo s³abo zbadanych. Dlatego jest jednym z najbardziej tajemniczych i pasjonuj¹cych obiektów w gminie Dywity.
Poni¿ej przedstawimy nieco wiêcej zdobytych na ten temat informacji.
Hala
Najwiêkszym elementem l¹dowiska
by³a oczywiœcie ogromna hala o wysokoœci
35m, szerokoœci 28m i d³ugoœci (pierwotnie)
- 176m, która po rozbudowie wynosi³a
192m. Przy hali od jej szczytów znajdowa³y
siê torowiska, urz¹dzone tam równie¿ by³y
tzw. place manewrowe o œrednicy oko³o 500
m. Ta wolna przestrzeñ zapewnia³a
bezpieczne sprowadzanie maszyn na
ziemiê oraz ich start. Zanim jednak potê¿ny
zeppelin móg³ dotkn¹æ swym ciê¿arem
ziemi, jeszcze w powietrzu nale¿a³o go
ustawiæ tak, aby spocz¹³ dok³adnie tam,
gdzie powinien. By³o to coœ w rodzaju
stalowego ³o¿a (zespó³ stalowych wózków)
znajduj¹cych siê na torowiskach przed
hal¹. D³ugoœæ torowiska wynosi³a po 180m
z ka¿dej strony hali, plus 192m wewn¹trz
budynku.
Aby zeppelin móg³ wyl¹dowaæ przy
silnym wietrze, potrzeba by³o si³y miêœni
wielu ludzi, którzy byli w tym
wyspecjalizowani. Za pomoc¹ lin potrafili
oni „œci¹gn¹æ” kolosa z nieba na wózki
rêkoma. W razie potrzeby liny
„cumownicze” przeplatano asekuracyjnie
przez stalowe obrêcze zamocowane w
licznych, ¿elbetowych blokach
znajduj¹cych siê na placu manewrowym.
Co najmniej cztery takie bloki,
najprawdopodobniej jako jedyne, ocala³y do
dziœ w dywickim lesie. O ich odkryciu
informowaliœmy w „Gazecie Dywickiej” w
numerze 10.
Ustawienie dywickiej hali wzglêdem
stron œwiata nie by³o przypadkowe.
Po³o¿ona by³a szczytami w kierunku
pó³nocno-zachodnim i po³udniowowschodnim. Taka lokalizacja umo¿liwia³a jej
optymaln¹ pracê nawet przy stosunkowo
niekorzystnych warunkach pogodowych.
Zw³aszcza przy silniejszych wiatrach
wiej¹cych z ró¿nych kierunków. Dlatego do
hali w Dywitach, w zale¿noœci od kierunku
wiatru, mo¿na by³o wprowadzaæ i
wyprowadzaæ zeppeliny korzystaj¹c z
jednego lub drugiego wjazdu.

Co jeszcze na dywickim
l¹dowisku?
Na terenie tej specyficznej enklawy
militarnej znajdowa³y siê miêdzy innymi
gara¿e dla tak zwanych „ciê¿arówek
warsztatowych”, które wyposa¿one w
specjalistyczny sprzêt, urz¹dzenia,
narzêdzia oraz za³ogê sprawnie
przemieszcza³y siê w zale¿noœci od
potrzeb. Do obs³ugi i naprawy sterowców
l¹duj¹cych na lotnisku, jak równie¿ w razie
nag³ej potrzeby, szybko mog³y wyje¿d¿aæ w
teren do sterowców, które by³y zmuszone
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awaryjnie l¹dowaæ z dala od Dywit z
powodu awarii technicznej, z³ej pogody
b¹dŸ zestrzelenia przez nieprzyjaciela.
Pamiêtajmy, ¿e to wojskowe niemieckie
l¹dowisko dzia³a³o w okresie dzia³añ
bojowych pierwszej wojny œwiatowej. Poza
tym dywicka baza posiada³a w³asne ujêcia
wody, stacjê pomp, hydrofory, kanalizacjê i
kot³owniê ze sk³adem wêgla. Znajdowa³ siê
tam zespó³ generatorów do produkcji pr¹du
elektrycznego, który by³ niezbêdny do
zasilania wielu ró¿nych odbiorników,
g³ównie radiostacji, oœwietlenia hali i
pozosta³ych budynków oraz terenu, a tak¿e
licznych silników elektrycznych do napêdu
maszyn i urz¹dzeñ, wentylatorów,
dmuchaw, sprê¿arek, agregatów i pomp.
Podczas nocnego operowania
sterowców specjalny oddzia³ ¿o³nierzy
zajmowa³ siê oœwietlaniem kolosów i placu
specjalnymi ruchomymi reflektorami
popularnie zwanymi szperaczami. By³o to
niezbêdne do bezpiecznej nocnej pracy
l¹dowiska. Mo¿na sobie dziœ tylko
wyobraziæ, jak niesamowity musia³ byæ
widok podœwietlanych z ziemi potê¿nych
statków kr¹¿¹cych nad Dywitami.
Obok hali zlokalizowane by³y warsztaty
naprawcze, magazyny czêœci zamiennych
oraz gazu noœnego dla zeppelinów czyli
wodoru. Gaz ten do Dywit dostarczano z
wytwórni w Królewcu i Berlinie, gdzie
otrzymywano go w chemicznym procesie
e l e k t r o l i z y. Tr a n s p o r t o w a n o g o i
magazynowano w specjalnie do tego celu
skonstruowanych ciœnieniowych butlach
stalowych (podobnych do dzisiejszych butli
tlenowych).

W licznych magazynach znajdowa³o
siê wiele materia³ów eksploatacyjnych
oraz czêœci zamiennych do sterowców, jak
równie¿ do taboru naziemnego. By³o tam
równie¿ sporo zapasów paliwa do silników
spalinowych sterowców oraz wszelkich
innych pojazdów i maszyn pracuj¹cych w
jednostce. L¹dowisko posiada³o w³asn¹
radiostacjê, a od 1 sierpnia 1914 roku w
Dywitach powsta³a pierwsza stacja
meteorologiczna, która mia³a za zadanie
informowaæ o wszelkich panuj¹cych oraz
przewidywanych zjawiskach pogodowych.
Warunki atmosferyczne dla lotów
sterowców mia³y ogromne znaczenie,
poniewa¿ maszyny te nie by³y odporne na
wichury, deszcze i burze. Ekstremalnie
trudne warunki pogodowe czasem by³y
nawet g³ówn¹ przyczyn¹ katastrof tych
ogromnych maszyn. To w³aœnie one
wymusza³y koniecznoœæ zapewnienia
sterowcom bezpiecznego schronienia w
potê¿nych halach. To zaœ przyczyni³o siê
do ogromnego postêpu w budowie coraz to
wiêkszych konstrukcji halowych.
W dywickiej, a zasadzie olsztyñskiej
jednostce, bo koszary znajdowa³y siê w
Olsztynie, stacjonowa³ równie¿ oddzia³
¿o³nierzy do obs³ugi balonów
obserwacyjno-sygna³owych, tak zwanych
Drachenballon-Trupp. Dywickie l¹dowisko
w wojennej rzeczywistoœci dla
dezorientacji nieprzyjacielskiego wywiadu
w wielu dokumentach oraz w
komunikatach radiowych okreœlane by³o
kryptonimem – „Ludendorf”.
Henryk Mondroch
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W Dywitach biegali, skakali i rzucali...
Dnia 4 paŸdziernika 2010 roku odby³y siê w Dywitach Gminne Zawody Lekkoatletyczne. Do bardzo emocjonuj¹cej
rywalizacji o medale, dyplomy i nagrody stanêli uczniowie ze szkó³ z terenu Gminy Dywity.
M³odzi sportowcy rywalizowali w
biegach na 60, 100 i 600m, a tak¿e w
skoku w dal i rzucie pi³eczk¹ palantow¹.
W zawodach dru¿ynowych klas I-III
zwyciê¿y³a Szko³a Podstawowa w
Dywitach, przed SP Tu³awki i SP
Bukwa³d. Wœród starszych uczniów
rozegrano zawody indywidualne. Ka¿dy
z zawodników startowa³ w trzech
konkurencjach, a jego wyniki by³y
przeliczane na punkty. Oto medaliœci:
- Szko³y podstawowe – dziewczêta:
1. Patrycja Wichert (Dywity),
2. Martyna Sulikowska (Tu³awki),
3. Aleksadra Capiga (Sprêcowo).
- Szko³y podstawowe – ch³opcy:
1. Piotr Dzieciuchowicz (Tu³awki),
2. Zbigniew Kêdzierski (Bukwa³d),
3. £ukasz Murawski (Sprêcowo).
- Szko³y gimnazjalne – dziewczêta:
1. El¿bieta Malinowska (Dywity),

2. Natalia Zieliñska
(Dywity),
3. Karolina Dryka
(Dywity).
-Szko³y gimnazjalne –
c h ³ o p c y :
1.£ukasz Nakonieczny
(Dywity),
2. Mateusz Nawrocki
(Dywity),
3. Adrian Rebajn
(Tu³awki).
Z a w o d y
zorganizowa³a sekcja
lekkoatletyczna GUKS
„ASY” Dywity. By³y one
wspó³finansowane przez Urz¹d Gminy
w Dywitach w ramach realizacji zadania
publicznego pt.: - „Wy¿ej, szybciej, dalej szukamy przysz³ych olimpijczyków”.
Zawody uda³o siê sprawnie przeprowadziæ

foto.GCI
foto. Archiwum

dziêki pomocy nauczycieli ze szkó³ w
Dywitach, Sprêcowie, Bukwa³dzie oraz
Tu³awkach, za co pan Szymon Niestatek
(trener sekcji LA) sk³ada serdeczne
podziêkowania.
zak
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Uroczyste zakoñczenie sezonu
Dnia 3 grudnia odby³o siê uroczyste zakoñczenie sezonu sekcji lekkoatletycznej GUKS ”ASY” Dywity. Spotkanie
rozpoczê³o siê od prezentacji multimedialnej, na której przedstawiono dokonania m³odych lekkoatletów. PóŸniej przyszed³
czas na zdmuchniêcie symbolicznej œwieczki na torcie oraz na rozmowy o minionym sezonie i planach na przysz³oœæ.
Mijaj¹cy rok by³ dla klubu bardzo
pracowity. Przeprowadzono ponad 400
godzin zajêæ treningowych, zaœ
zawodnicy klubu wystartowali w 36
imprezach rangi gminnej, wojewódzkiej,
miêdzywojewódzkiej, a tak¿e
ogólnopolskiej. Zdobyli podczas nich 15
z³otych, 14 srebrnych oraz 11
br¹zowych medali. Ponadto wrêczono
im oko³o 60 pami¹tkowych dyplomów za
wysokie miejsca zajmowane podczas
zawodów. W projekcie udzia³ wziê³o
³¹cznie ponad 100 uczniów z terenu
Gminy Dywity.
Projekt pod nazw¹ „Wy¿ej, szybciej,
dalej – szukamy przysz³ych
olimpijczyków” uda³o siê zrealizowaæ
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g³ównie dziêki wsparciu Gminy
Dywity, a tak¿e panów: Marcina
£ubkowskiego, Arkadiusza Rozbickiego,
Daniela Strzeleckiego, pañstwa

S u l i k o w s k i c h , O b u c h o w i c z ó w,
Malinowskich i pani Czubkowskiej.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim za
pomoc.
Przy tej okazji prosimy równie¿ o
wsparcie, poniewa¿ od dnia 1 stycznia
2011 roku klub pozostanie bez œrodków na
bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ. Przyznane w ramach
projektu œrodki finansowe nale¿a³o w
ca³oœci wydaæ do koñca kalendarzowego
roku, a ewentualn¹ now¹ dotacjê otrzymaæ
mo¿emy dopiero w kwietniu 2011 roku.
Osoby zainteresowane pomoc¹
zapraszamy na oficjaln¹ stronê klubu
www.guksdywity-la.pl lub prosimy o
kontakt telefoniczny pod numerem 791 268
442.
Szymon Niestatek

Dywity. Udany wystêp zawodników GUKS “ASY”.

XI Biegi Niepodleg³oœciowe
Z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci w Redykajnach na terenach
wokó³ Gospodarstwa Janusza Kojrysa odby³ siê XI Bieg
Niepodleg³oœciowy. Bardzo udanie podczas biegów
zaprezentowali siê m³odzi zawodnicy GUKS “ASY” Dywity.
Natalia Grubert wygra³a bieg w kategorii dziewcz¹t z rocznika
2000. Natalia Zieliñska wywalczy³a pierwsze miejsce,
natomiast Patrycja Wichert drugie w biegu na 800m w
kategorii dziewcz¹t z roczników 1997-1999. Krystian
Obuchowicz ukoñczy³ na III miejscu biegu na 800 m ch³opców
z rocznika 1997-1999, natomiast Damian Czubkowski wygra³
bieg ch³opców z roczników 1996-1994. Wszystkim
zawodnikom gratulujê osi¹gniêcia tak dobrych wyników.
foto. Archiwum “ASY”
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