6

05.03.2011
(1/ 2011)

NR
31/
ISSN 1733-279

D

W

U

M

I

E

S

I

Ê

C

Z

N

I

K

Bal w stylu retro
s. 2

Drodzy Czytelnicy!!!

Tropem warmiñskiej przygody
s. 11

Przednówek. W tym rzadkim s³owie zawrzeæ mo¿na klimat
aktualnego wydania gazety. Jedn¹ nog¹ ci¹gle w zimie –
opowiadamy o zabawach choinkowych, mijaj¹cym karnawale, drug¹
nog¹ nieœmia³o wkraczamy w wiosnê: przygotowujemy siê do leœnych
wêdrówek, planujemy plenerowe imprezy, a tak¿e wyruszamy z
Warmiakiem Hubertem na wycieczkê do £olstyna i budujemy kajaki,
które s¹ optymistycznym symbolem odleg³ego œwiata wakacji…
Przednówek to równie¿ nowy rozdzia³ w naszej gazecie. Od tego
numeru znajdziecie tu Pañstwo przygotowywany przez Urz¹d Gminy
w Dywitach biuletyn informacyjny, a w nim najœwie¿sze wieœci z
Urzêdu.
Choæ za oknem pejza¿ wci¹¿ bardziej zimowy – redakcja „Gazety
Dywickiej” stanowczo og³asza wiosnê!

Zimowe zmagania z górami
s. 12

afh
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GOK Dywity. Spotkanie Seniorów.

„Bal w stylu retro”

Prze¿yli wiele. Wiele widzieli. Od lat
wspó³pracuj¹ z Gminnym Oœrodkiem Kultury
w Dywitach. S¹ wœród nich gospodynie,
rolnicy, nauczyciele, artystki… Nasi
Seniorzy. Od nich uczymy siê zadumy nad
histori¹, zbieramy ¿yciowe rady, spisujemy
stare pieœni. Oni ucz¹ siê od nas obs³ugi
programów multimedialnych, realizuj¹ siê
poprzez sztukê, wspieraj¹ akcje
charytatywne. Raz do roku organizujemy
wspólne œwiêto.
W sobotê, 19 lutego odby³o siê doroczne
spotkanie seniorów wspó³pracuj¹cych z
Gminnym Oœrodkiem Kultury w Dywitach. W
tegorocznym „Balu w stylu retro” wziê³o
udzia³ blisko 100 osób. Do tañca zagra³a
fenomenalna Orkiestra Wczorajszego
Fasonu z Olsztyna, a z koncertem pieœni
wyst¹pi³ Chór dzia³aj¹cy przy Urzêdzie
Gminy w Dywitach.
afh
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Nasi mieszkañcy
Kalendarz Gminy Dywity na rok 2011 spoœród wydanych dotychczas jest najbardziej nietypowy. Jego tematem
przewodnim s¹ wizerunki mieszkañców gminy Dywity.
Za zgod¹ poszczególnych osób zosta³y
im wykonane zdjêcia, które jesieni¹ 2010
roku mo¿na by³o ogl¹daæ na wystawie w
Zespole Szkó³ w Tu³awkach. Fotografie
ocenia³a i wybiera³a do kalendarza
m³odzie¿. Zosta³y one ponumerowane, a
Samorz¹d Uczniowski przeprowadzi³ wœród
uczniów g³osowanie. Wybrano dwanaœcie
zdjêæ, które im siê najbardziej podoba³y i
zamieszczono w wydanym na ten rok

œciennym kalendarzu.
Kalendarz ten rozpoczyna cykl „Nasi
Mieszkañcy”. W roku 2011 znalaz³y siê
fotografie mieszkañców z so³ectw:
D¹brówka Wielka, Fr¹czki, Gady, Gradki,
Nowe W³óki oraz Tu³awki. W przysz³oœci
planowane s¹ fotografie mieszkañców z
pozosta³ych wsi.
Nad rozmieszczeniem wystawy
czuwa³a pani Dyrektor ZS w Tu³awkach

Mariola Soroka-Christow, nad prac¹
Samorz¹du Uczniowskiego pani Danuta
Jarosz, a przeprowadzeniem g³osowania
zajmowali siê cz³onkowie SU:
przewodnicz¹cy Maksymilian Murawski
oraz cz³onkowie: Ignacy Kobarynko,
Patrycja Krypo, Angelika Walkiewicz,
Monika Waniewska i Joanna
Tomaszewska.
(red.)

Tylko dla doros³ych!
Dzia³aj¹ce przy Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach Centrum Kszta³cenia na Odleg³oœæ na Wsi zaprasza osoby
doros³e oraz seniorów, którzy chc¹ rozpocz¹æ przygodê z komputerem i multimediami, na wyj¹tkowe zajêcia.
W ka¿dy wtorek i czwartek, w godzinach
9.00-10.00, pod okiem instruktora Jacka
Wiœniewskiego, ka¿dy chêtny ma szansê od
podstaw poznaæ obs³ugê komputera,
edytorów tekstu, prostych programów
graficznych oraz wejœæ w œwiat Internetu.
W myœl powiedzenia, ¿e w grupie
raŸniej, proponujemy wspóln¹ naukê
po³¹czon¹ z aktywnym spêdzeniem czasu
wolnego w mi³ej i twórczej atmosferze.
Zachêt¹ mo¿e byæ wypowiedŸ pani Ireny
Giruæ, sta³ej uczestniczki zajêæ:
- By³am pewna, ¿e mój edukacyjny wiek
min¹³ dawno temu – wspomina pani Irena. Sta³o siê jednak tak, ¿e na kolejne urodziny
dosta³am od dzieci w prezencie laptopa i
tutaj pojawi³ siê problem: Jak „dogadaæ siê”
z tym m¹drym urz¹dzeniem?
Ktoœ podpowiedzia³ pani Irenie, aby
posz³a do Gminnego Oœrodka Kultury.
Skorzysta³a z porady.
- Przysz³am tu i by³am bardzo
zaskoczona iloœci¹ komputerów. W naszej
Bia³orusi nie ka¿da szko³a ma tyle. A tu ca³a
sala komputerowa! I to wszystko bezp³atnie!
Przywita³ nas sympatyczny, m³ody cz³owiek,
pan Jacek. Z uœmiechem pocieszy³:
„Wkrótce organizujemy kurs komputerowy.

foto. GOK

Zapraszam!”. I tak siê sta³o. Od 18
listopada nasza grupa dwa razy w tygodniu
spotyka siê na zajêciach. W mi³ej i
serdecznej atmosferze poznajemy
tajemniczy œwiat komputera. Pan Jacek,
nasz nauczyciel, cz³owiek z ogromnym
zaanga¿owaniem, spokojnie i cierpliwie,
krok po kroku uczy nas, chêtnie odpowiada

pytania. Z humorem i uœmiechem
powtarza kolejne albo zapomniane przez
nas informacje.
Osoby zainteresowane do³¹czeniem
do grupy prosimy o kontakt pod numerem
telefonu 89 5120123 lub zachêcamy do
osobistego odwiedzenia GOK-u.
afh
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Rejza do £olstyna
£o tam, co £olstyn, to je fejne mniasto,
nie musza tu woma pozieduwaæ
dloczamu, bo pewno i wszystke ziyta. Tlo
bziyda w tam noszam mnieœcie je jena, co
mniast w niam lepsi ludziom tero co
zrobziæ, to co³kam w druga stróna
wszystko jidzie. No jó, i jek am, ³o tam
wszystkam, co z³e w £ostynie, pora dniów
tamój nazot pocytali z Hubertam w
cejtunku, no rod, nie rod, somamu bu³o
brok jechoæ i ³oboczyæ.
Tak am i jenygo razu, do pospo³u z
siójsiodam, do mniasta sia wybro³.
Sprowdy musza woma poziedaæ, co ³od
noszy zioski stróny, to choc i o³tam do
rotusza dojechaæ, to ksióndz jygomoœæ
mo¿e na pokuta ludziskom pozieduwaæ.
Bo, co sia cz³oziek ciasu na tych amplach
nostoji w jedan dziañ, to w koœciele bez
jedan mniesiónc nie przesiedzi.
No jó, ale jekoœ am z Hubertam
dojechali i do tygo rotusza, a siójsiod jek
go tlo ³oboczu³, to ³oroz sia i zaczó³ œnioæ.
Noprzód to am nie ziedzio³, ³o co to jamu
jidzie, ale tedy ³ón mnie poziedzio³, co
chyba jeke ykologi sztrejkujó i take knyble
przed rotuszam po³ustoziali. Sprowdy
woma poziam, co siójsiodoziu, staramu
Warnijokoziu, co kedajszy £olstyn zno,
cole ju¿ do œniychu nie bu³o, kedy am mu
poziedo³, co to só nowe lichtarnie. Toc, co

sia jamu dziwowaæ, jek i mnie sia ty¿ to
wszystko cole tero nie zidzi. Trepów ty¿ i
zawdy ziancy do rotusza, a bodoj to te, co
rzóndzó, majó bli¿y ludziów byæ. No nie
ziam tak po prowdzie, czy jek sia tyle
trepów zrobzi, to bandzie bli¿y. No jó, ale
palaruch morowy z niami i ty¿ jych
knyblami, jek to Hubert poziedzio³.
£ostazilim sia o³to stojiæ na takam
³ustrze¿ónam parkplacu, coby jeke rojbry
noma szpiglów nie ³uderli i poœlim na stare
mniasto poœlypsiaæ. Siójsiod sia na
noszam staram mnieœcie trocha
³ustyrowo³, bo tamój to ju¿ wszystko na
swojam mniejscu stoja³o. Wysoko brama,
bu³a tamój, dzie kedajœ, zomek ty¿ bu³
tamój, dzie mo byæ i nosz Kopernik
siedzio³ na swojam zeslu.
Sprowdy ³od tygo jado¿anio i
œlypsianio na to, co jeszcze sia noma po
staramu w mnieœcie ³osta³o, trocham
g³odu z siójsiodam dostali i poœlim co
pozryæ. Tlo siójsiodoziu sia jek zawdy
³umarzu³o, co takygo noszygo
warnijskygo. £azilim po tam mnieœcie ³od
rysto³racyji do rysto³racyji i pytalim ³o
nosze jyd³o. Palaruch morowy, a dzie am
nie poœli, to œlypsiali na noju, jek na
gupsiych. Rod, nie rod, jek am niczegój
nie noleŸli, tom i poœli ju¿ tygo co³ygo
kyboba, czy jek to tamój je, pozryæ. Mózia
woma, siójsiod tlo do gamby tygo picek

wzió³, ³oroz cisnó³ w kónt i poziedo³,
co sprowdy noma ju¿ brok do chaty
jechaæ. Jek poziedo³, tak ty¿ i am zrobzili.
No jó, to tak sia noma ta ryza do
mniasta po picku ³uda³a i niy. Hubert to
do mnie po ni na drugan dziañ przyloz i
³oroz nakozo³ tu woma co napsisaæ.
Sprowdy to mnio³ recht, bo brok
poziedaæ, co choc £olstyn je na Warniji i
z rotusza w ko¿dan jedan dziañ ³o
dwanosty £o Warnijo Mojo Mni³o grajó,
to ko¿dan, chto do noju przyjydzie, nie
bandzie ³o noszy Warniji spomnino³, jek
do chaty przydzie nazot, tlo wszystkam
poziy ³o knyblach, co to jych noprzód
£olstynioki po³ustoziali, a potam ³o niych
redzili.
To do ziadzanio i tedy a¿ drugi roz.
£ukasz Ruch
Jek byœta nie ziedzieli:
zioski – wioski,
o³tam – samochodem,
rotusz – ratusz,
amplach - sygnalizatory œwietlne na
skrzy¿owaniach,
lichtarnie – latarnie,
trepów – schody,
knyble – kije,
szpiglów – lusterka,
zeslu – fotelu.

Bukwa³d. Konkurs „Czysty las”.

Leœna Edukacja
Szko³a Podstawowa w Bukwa³dzie w poprzednim roku uczestniczy³a w VI edycji konkursu „Czysty Las”. Tematem
przewodnim by³a „Leœna Edukacja”. W ramach realizacji konkursowych dzia³añ uczestnicy poznawali, jak nale¿y siê w
lesie w³aœciwie zachowywaæ oraz uczyli wra¿liwoœci i szacunku dla ojczystej przyrody.
Celem zorganizowanego ju¿ po raz
szósty konkursu jest poprawa czystoœci
polskich lasów, promocja zasobów przyrody
i w³aœciwych zachowañ w lesie oraz
edukacja ekologiczna dzieci i m³odzie¿y.
Okreœlana jest tylko ogólna tematyka, zaœ
sposób realizacji zale¿y od szkó³, które w
konkursie uczestnicz¹.
W ostatniej edycji uczniowie w
Bukwa³dzie poznawali, w jaki sposób
leœnicy chroni¹ przyrodê. Uczyli siê, czym
s¹ obszary leœne w europejskiej sieci
Natura 2000. Podczas wycieczki
edukacyjnej dowiedzieli siê, dlaczego siê je
tworzy i gdzie s¹ umiejscowione w ich
najbli¿szej okolicy. Korzystaj¹c z atlasów
oraz wszelakiego typu przyborów
malarskich, tworzyli albumy roœlin i zwierz¹t
podlegaj¹cych w lesie ochronie.
Starania uczniów bukwa³dzkiej szko³y
Nadleœnictwa Kudypy Witold Szumarski
do uczestnictwa w kolejnej edycji oraz
doceni³ Dyrektor Regionalnej Dyrekcji serdecznie podziêkowa³ uczniom i do poznawania i ochrony naszych
Lasów Pañstwowych. W dniu 14 stycznia nauczycielom za trud w³o¿ony w realizacjê piêknych lasów.
2011 w jego imieniu nadleœniczy
konkursowych dzia³añ. Zachêca³ równie¿
Kazimierz Kisielew

Baza informacji Gminny Dywity
Gminna Biblioteka w Dywitach zachêca do odwiedzania strony internetowej www.dywity.bil-wm.pl. Mo¿na tam odnaleŸæ wiele
informacji dotycz¹cych naszej gminy. Szczególnie polecamy „Og³oszenia parafialne” w zak³adce Aktualnoœci lub Religia.
DJ
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Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”. Podsumowanie projektu.

Cyfrowy Œwiat na Sztaludze
Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” jest m³od¹ organizacj¹ i dopiero od niedawna rozwija swoje skrzyd³a. 16 grudnia nast¹pi³o
podsumowanie jednego z pierwszych projektów: „Cyfrowy Œwiat na Sztaludze”. By³ on dofinansowany ze œrodków
Urzêdu Gminy Dywity. Uroczyste podsumowanie zosta³o zorganizowane w nowo otwartej Sali konferencyjnej Urzêdu
Dzia³ania projektowe mia³y na celu
rozwijania umiejêtnoœci fotograficznych i
g r a f i k i k o m p u t e r o w e j m ³ o d z i e ¿ y,
doskonalenie umiejêtnoœci korzystania z
noœników cyfrowych oraz programów
graficznych: CorelDRAW, Corel PHOTOPAINT, Power Point, GIMP do obróbki i
przetwarzania zdjêæ.
Na pocz¹tku prezes Stowarzyszenia
„Nasze Dzieci” – pani Bo¿ena Wojarska –
powita³a goœci, m³odzie¿, rodziców.
Przyby³ym opowiedzia³a o celach
Stowarzyszenia, o jego dzia³alnoœci oraz o
planowanych dzia³aniach. Nastêpnie
koordynator projektu pani Mariola
Grzegorczyk przedstawi³a, na czym
polega³y dzia³ania objête projektem. Potem
nast¹pi³a czêœæ artystyczna, w której
wyst¹pili: Dawid Olendzki – organy, Dorian
Stasiak – gitara oraz duet: dr Stanis³aw
Niepsuj – tenor, Mariola Grzegorczyk –
akompaniament. Uroczystoœci patronowa³
„Klub Oœmiu” – czyli wolontariusze z
Gimnazjum Publicznego w Dywitach. W
trakcie podsumowania opiekun
wolontariatu pani Ewa Romanowska i
gospodarz Katarzyna Ko³odziejczyk
przedstawi³y zakres dzia³añ wolontariuszy i
wspó³pracy „Klubu Oœmiu” z Fundacj¹
„Œwiat na Tak”.
W ramach realizacji zadañ
projektowych zorganizowany zosta³
Gminny Konkurs Fotograficzny „Jesienne
Impresje”. Na podsumowanie konkursu i

foto. Katarzyna Ko³odziejczyk

jego rozstrzygniêcie zostali zaproszeni
wysokiej klasy profesjonalni fotograficy:
panowie Mieczys³aw Wieliczko, Jan
Ciesielski i Andrzej Waszczuk oraz
przedstawicielka Fundacji Œrodowisk
Twórczych pani Helena Stefanów, która
wrêczy³a nagrody i dyplomy zwyciêzcom
konkursu.
Nagrody otrzyma³y nastêpuj¹ce osoby:
I miejsce – Rafa³ Klifeld, II miejsce – Kamila
Krakowiak, III miejsce Joanna Zieliñska
Wyró¿nienia: I - Katarzyna Ko³odziejczyk, II

- Kamila Krakowiak, III - Pawe³
Kozielec. Nagrodê specjaln¹
koordynatora projektu otrzyma³a Marta
Dadun. Nastêpnie, z r¹k pani prezes
Stowarzyszenia nagrody otrzymali
najbardziej aktywni uczestnicy projektu, a
byli to: Marta Pisarek, Klaudia Prusik,
Katarzyna Ko³odziejczyk, Patryk
Nowosielski, Dawid Olendzki i Dorian
Stasiak. Nagrodami, zgodnie z sugesti¹
przewodnicz¹cego jury – pana
Mieczys³awa Wieliczko – by³y podrêczniki
Mery

Bukwa³d. Akcja Fundacji „Albatros”.

Zimowe Ptakoliczenie
Zimowe liczenie ptaków jest akcj¹ wzorowan¹ na brytyjskim „Big Garden Birdwatch". Odbywa siê corocznie w ostatni
weekend stycznia. W naszej gminie w tym roku mia³a miejsce po raz pierwszy. Zorganizowa³a j¹ Fundacja „Albatros”.
W sobotê 29 stycznia 9 wolontariuszy pod okiem pana Jakuba
Czarnowskiego przez ponad godzinê obserwowa³o i liczy³o ptaki
w Bukwa³dzie i okolicy. Celem akcji jest policzenie ptaków, które
mo¿na spotkaæ najbli¿ej ludzkich siedzib. Wyniki dostarczane
przez uczestników s³u¿¹ okreœleniu gatunków i liczby tych
ptaków.
Naliczono 47 ptaków. Najczêœciej spotykano wróble (19
sztuk) i dokarmiane przez ludzi sikorki bogatki (14). Zauwa¿ono
równie¿ wrony i sroki. Spoœród rzadszych gatunków
zarejestrowano: grubodzioba, czarnog³ówkê i sikorkê ubog¹.
Akcja zakoñczy³a siê spacerem do Leœnictwa Buki i ogniskiem w
mi³ej atmosferze.
Kazimierz Kisielew

foto. KK

Nowa oferta muzyczna
Chcesz nauczyæ siê œpiewaæ lub rozwin¹æ swój talent wokalny? Lubisz graæ lub marzysz o karierze solowej czy te¿ w
zespole? Teraz masz niebywa³¹ okazjê zacz¹æ powoli spe³niaæ swoje marzenia.
Zapraszamy do skorzystania z super oferty zajêæ wokalnych w Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach. Nowe dzia³ania
skierowane s¹ do m³odzie¿y w wieku 10-12 i 13-16 lat. Odbywaæ siê bêd¹ we wtorki pocz¹wszy od 1 marca (grupa m³odsza o
godz. 16.00, grupa starsza o godz. 17.00). PrzyjdŸ i skorzystaj z mo¿liwoœci rozwijania swojej pasji. Wiêcej informacji mo¿na
uzyskaæ pod nr telefonu: 89 512 01 23 lub na stronie www.gokdywity.eu
GOK
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Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy w GOK.

Orkiestra Serc
Ju¿ po raz 10 w Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach zagra³a Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy. XIX Fina³ odby³ siê
09.01.2011 w sali widowiskowej GOK. Wspólnie zebraliœmy 3 717,83 z³ przeznaczone dla dzieci z chorobami
neurologicznymi i urologicznymi.
Spotkanie ludzi o sercach otwartych na
potrzeby innych przebieg³o muzycznie i
tanecznie. W wykonaniu najm³odszych
mieszkañców naszej gminy obejrzeliœmy
„Jase³ka” przygotowane przez Przedszkole
Samorz¹dowe w Dywitach. W œwi¹teczny
klimat wprowadzi³a nas grupa wokalna pod
kierunkiem pani Hanny Gordon oraz
uczniowie Szko³y Muzycznej w Dywitach.
Uczestnicy tegorocznego Fina³u WOŒP
mieli równie¿ okazjê pos³uchaæ kolêd i
pastora³ek w wykonaniu chóru doros³ych
dzia³aj¹cego przy Urzêdzie Gminy w
Dywitach. Umiejêtnoœci taneczne
zaprezentowa³a grupa taneczna „DANCE
NATION” oraz grupa pocz¹tkuj¹ca, na co
dzieñ pracuj¹ca pod kierunkiem instruktora
GOK Dywity pani Agaty Nideraus.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê
stanowisko Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej,
która dzieli³a siê swoim doœwiadczeniem z
zakresu bezpieczeñstwa p. po¿. i
ratownictwa wodnego. Po tanecznych,
karnawa³owych pl¹sach mo¿na by³o posiliæ
siê w orkiestrowej kawiarence
przygotowanej przez Szko³ê Podstawow¹
w Bukwa³dzie. Dla najm³odszych
uczestników specjalne atrakcje w „K¹ciku
Malucha” przygotowa³a 34 Dru¿yna
Harcerska „Antidotum”. Wolontariusze
GOK przygotowali pluszakow¹ loteriê z
sercem.
Wiele emocji, jak co roku, dostarczy³y

foto. GOK

uczestnikom Orkiestry licytacje darów
przekazanych przez darczyñców i
otrzymanych ze sztabu g³ównego w
Olsztynie. Na zakoñczenie artystycznej
czêœci tegorocznego fina³u WOŒP wyst¹pi³
goœæ specjalny „Akademicka Orkiestra
Dêta” UWM w Olsztynie pod kierunkiem
Cezarego Rz¹cy. Punktualnie o godzinie
18.00 wszyscy uczestnicy XIX Fina³u w
rytmach dzieciêcej orkiestry
„przeszkadzajki”, zaaran¿owanej na
imprezie przez nowego instruktora muzyki

GOK pana Krzysztofa W³odarskiego,
obejrzeli pokaz sztucznych ogni.
Równie¿, jak co roku, sk³adamy w
imieniu organizatorów gor¹ce
podziêkowania tym wszystkim, którzy
wsparli nasz¹ akcjê. Zarówno firmom z
g m i n y D y w i t y, j a k i o s o b o m
indywidualnym. Wykonawców zaœ
zapraszamy ju¿ dziœ z nowymi pomys³ami
na XX fina³ w GOK w Dywitach, w 2012
roku.
Z Wami wszystko jest mo¿liwe. GOK

Dywity. Miêdzynarodowa wizyta studyjna.

Gminny Oœrodek Kultury rusza na Berlin
Narodowe Centrum Kultury wspar³o
animatorów Gminnego Oœrodka Kultury w
Dywitach w realizacji pomys³u na
miêdzynarodow¹ wizytê studyjn¹.
Partnerem wymiany bêdzie The Working
Party - grupa teatralna i organizacja
artystyczna za³o¿ona w 2000 roku w
Glasgow (Szkocja) przez Pip Hill i Benno
Plassmanna. Obecnie siedziba TWP
znajduje siê w Berlinie, z biurem

usytuowanym w sercu miasta, w domu
sztuki KuLE na Auguststrasse.
GOK w Dywitach jest liderem wizyty, w
której wezm¹ udzia³ tak¿e animatorzy
¯u³awskiego Oœrodka Kultury, Gminnego
Oœrodka Kultury w Micha³owie oraz
Miejskiego Oœrodka Animacji Kultury w
Wasilkowie. Podstawowym celem wizyty
pracowników kultury w Berlinie bêdzie
zapoznanie siê z nowymi formami pracy i

Dywity. Z³ote Gody.

Razem od 50 lat
W dniu 27 paŸdziernika 2010 roku Urz¹d Stanu Cywilnego w
Dywitach zorganizowa³ w Gminnym Oœrodku Kultury w Dywitach
uroczyste wrêczenie medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie
parom, które obchodzi³y w roku 2010 Jubileusz Z³otych Godów.
Na wniosek Wójta Gminy Dywity, Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej nada³ jubilatom Medal za D³ugoletnie Po¿ycie
Ma³¿eñskie. W gminie Dywity taki jubileusz obchodzi³o w 2010
roku 11 par ma³¿eñskich. Zaproszone pary wraz z rodzinami
przyby³y licznie na tê uroczystoœæ. Oprócz medalu ka¿da para
otrzyma³a równie¿ przydatny prezent na dalsze lata szczêœliwego
po¿ycia ma³¿eñskiego.
Uroczystoœæ mia³a bardzo sympatyczny charakter i bêdzie
kontynuowana w nastêpnych latach.
UG

zarz¹dzania instytucjami kultury w
Europie oraz zainicjowanie nowych
projektów wymiany kulturalnej z
przedstawicielami organizacji poznanymi
w trakcie wymiany studyjnej, która
planowana jest na czerwiec bie¿¹cego
roku.
Dotacjê na wizytê studyjn¹ przyznano
dywickiej instytucji kultury w ramach
Programu „Dom Kultury +”.
GOK

Komputerowy system
wypo¿yczania ksi¹¿ek
Nasza biblioteka w Dywitach jako pierwsza wœród gminnych
bibliotek powiatu olsztyñskiego od stycznia 2011 roku uruchomi³a
komputerowy system wypo¿yczania ksi¹¿ek. Oparty jest on na
programie MAK s³u¿¹cym do kompleksowej obs³ugi biblioteki w
zakresie gromadzenia, opracowania i udostêpniania ró¿nych
rodzajów dokumentów bibliotecznych. Uruchomienie systemu
poprzedzi³o kilka lat pracy zwi¹zanej z wprowadzaniem do
programu opisów bibliograficznych zbiorów naszej biblioteki.
Trud ten jednak op³aci³ siê, gdy¿ system pozwala na szybsz¹,
³atwiejsz¹ i wydajniejsz¹ pracê bibliotekarza. Ponadto skraca
czas oczekiwania na wypo¿yczenie ksi¹¿ki. Zapraszamy
wszystkich chêtnych do korzystania z naszych zbiorów.
CK
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Dywity. Projekt Stowarzyszenia „Nasze Dzieci”.

Samemu zbudowaæ kajak
W pierwszym tygodniu ferii Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” rozpoczê³o realizacjê projektu „Reaktywacja Alte Berufe na
3K” (3K = konstruktor, kamerzysta, kajakarz) dotowanego z Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci w ramach
programu Równaæ Szanse. Zakoñczenie dzia³añ projektowych planowane jest na czerwiec.
Celem jest poznawanie przez m³odzie¿
starych, zapomnianych zawodów, nauka
szkutnictwa oraz integracja m³odzie¿y ze
spo³ecznoœci¹ lokaln¹, wspó³praca
miêdzypokoleniowa i praca w grupach.
Ponadto bêd¹ popularyzowane: twórczoœæ
filmowa, aktywne i twórcze spêdzanie
wolnego czasu, poznawanie kultury regionu i
doskonalenie umiejêtnoœci jêzykowych.
Gimnazjalna m³odzie¿ pracowaæ bêdzie
pod okiem fachowców w 4 zespo³ach:
filmowym, konstruktorskim, redakcyjnym,
jêzyka niemieckiego. Praca zespo³ów bêdzie
polega³a na nakrêceniu filmów o
zapomnianych zawodach, o tradycjach
naszego regionu i reporta¿u z wykonania
kajaka, przygotowanie scenariuszy
filmowych, wykonanie jednoosobowego
kajaka oraz przygotowanie t³umaczenia
filmów na jêzyk niemiecki i wykonanie
napisów do filmów.
M³odzi uczestnicy rozpoczêli projektowe
dzia³ania. Poni¿ej przedstawiamy ich relacje.
Relacja pierwsza
W d n i a c h 2 4 . 0 1 . 2 0 1 - 2 8 . 0 1 . 2 0 11
(pierwszy tydzieñ ferii) osiemnaœcie osób
wziê³o udzia³ w projekcie „Równaæ Szanse”.
Podczas tych piêciu dni grupa uczniów
uczestniczy³a w zajêciach realizuj¹cych
tematykê „3K”. Wszyscy zostali podzieleni na
sekcje tematyczne wed³ug indywidualnych
zainteresowañ. Najliczniejsz¹ z grup
stanowi³y „Kajaki”.
Pierwszego dnia zespó³ wykona³ rysunek
techniczny, który by³ podstaw¹ dalszych
dzia³añ. Wtorek uczniowie poœwiêcili na
przygotowanie materia³u (m. in. szlifowanie
desek do obramowania), a tak¿e rozpoczêto
przyczepianie pierwszych elementów do
podstawy kajaka. W œrodê wykonano
obramowanie wewnêtrzne. Kolejnego dnia
grupa uzupe³ni³a szkielet projektu.
Druga z grup skupi³a siê na warsztatach
filmowych. Swój czas poœwiêcili na warsztaty
re¿yserskie, spotkanie z operatorem i
zapoznanie siê z funkcjami kamery.
Uczestnicy mieli okazjê spróbowaæ swoich si³
w obs³udze sprzêtu filmowego. Ka¿dy móg³
stan¹æ za kamer¹ i sprawdziæ, jak to jest byæ
operatorem. Grupa wspólnie nakrêci³a

Foto: Andrzej Korzeñ

minireporta¿ o budowaniu kajaka,
korzystaj¹c z pracy grupy pierwszej.
Zadaniem ostatniej grupy by³o
przygotowanie informacji na temat
„Zapomnianych zawodów”. Nie by³o to
³atwe zadanie, poniewa¿ informacji o
zawodach takich jak szkutnik, pszczelarz,
kowal, zdun by³o bardzo ma³o, a ludzi,
którzy je wykonuj¹, jeszcze mniej.
Ostatecznie grupa przygotowa³a
informacje na zadany temat i zrobi³a to na
czas.
Feryjny czas poœwiêcony projektowi
„Równaæ Szanse” up³yn¹³ niezwykle
ciekawie. Mo¿na by³o siê wykazaæ
podczas zajêæ oraz wiele siê dowiedzieæ.
Na przyk³ad jak budowaæ kajak, w jaki
sposób pos³ugiwaæ siê kamer¹ lub
dowiedzieæ siê, czym zajmuje siê zdun czy
szkutnik. Zajêcia by³y bardzo interesuj¹ce,
lecz czas na ich zrealizowanie krótki.
Relacja druga
W³aœnie zakoñczy³a siê pierwsza
czêœæ projektu 3K. W ramach zajêæ
zajmowaliœmy siê budow¹ kajaka, a tak¿e

tworzeniem filmu o zapomnianych ju¿
dzisiaj zawodach. Domyœlam siê, ¿e nikt
nie mo¿e siê doczekaæ kontynuacji zajêæ.
Projekt 3K to najlepszy sposób, w jaki
kiedykolwiek spêdzi³em ferie. Œwietna
organizacja i bardzo mi³a atmosfera
sprawi³y, ¿e zainteresowa³a siê nami nawet
telewizja. Oczywiœcie jest to zas³ug¹
ciê¿kiej pracy nauczycieli oraz
przedstawicieli olsztyñskiego Studia
Ruchome Obrazki. Zajêcia nie mia³y
szkolnego rygoru, co dodatkowo
zwiêkszy³o ich atrakcyjnoœæ. Nauczyciele
dbali o nas, a uczniowie wspierali
nauczycieli. Oczywiœcie projekt jeszcze siê
nie skoñczy³, bêdzie trwa³ do czerwca i
mam nadziejê, ¿e jego dalsza czêœæ bêdzie
co najmniej tak ciekawa, jak feryjna.
Sponsorem posi³ków dla uczestników
projektu by³ Bank ¯ywnoœci w Olsztynie
oraz Zak³ad Cukierniczy Pani Teresy
Kawa³ko.
Krystian Jankowski, Pawe³ Sokó³,
Ewa Romanowska

Tu³awki. Zabawa choinkowa.

Taniec, Miko³aj i s³odycze
15 stycznia 2011 dzieci z Tu³awek bawi³y siê w wiejskiej œwietlicy na
dorocznej choince. Uroczystoœæ przygotowa³y panie: Agnieszka
Sakowska-Hrywniak i Maria Kozio³. Zaproszonych goœci piêknie
powita³ koncertem kolêd chór gminny. Dzieci wystawi³y tradycyjne
jase³ka. Konkursy dla m³odszych i starszych oraz zabawê prowadzili
animatorzy GOK w Dywitach. W trakcie zabawy dzieci odwiedzi³
Miko³aj, obdarowuj¹c wszystkich piêknymi prezentami. S³odki
poczêstunek przygotowali wszystkim rodzice, którzy byli sponsorami
ca³ej imprezy.
NG

foto. NG
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TROPEM WARMIÑSKIEJ PRZYGODY, cz. 22
Skrzy¿owanie lokomotywy ze sterowcem –
czyli daleki krewniak dywickich sterowców
Pojazd szynowy nazywany szynowym zeppelinem (inaczej „lokomolot”), a mo¿e bardziej wspó³czeœnie – „szynobusolot” – to prototyp
silnikowego wagonu kolejowego napêdzanego dwu lub czterop³atowym œmig³em. Opracowany zosta³ w 1930 roku przez in¿ynierów z
zak³adów DRG Hannover i Flugbahn Gesellschaft w Niemczech, pod kierownictwem Franza Kruckenberga. D³ugoœæ wagonu wynosi³a
25,85 m, rozstaw dwóch osi to 19,6 m. Do jego budowy, podobnie jak przy sterowcach, u¿yto jak najl¿ejszych stopów aluminium,
dlatego jak na lokomotywê wa¿y³ niewiele, bo zaledwie 18,6 t. ród³em napêdu by³ 12 cylindrowy, benzynowy silnik lotniczy BMW typ VI
o mocy 611 KM. Jednak motor nie napêdza³ kó³ lokomotywy, lecz œmig³o umieszczone z ty³u nietypowego wagonu. Oœ silnika by³a
pochylona o 7 stopni w górê, tak, aby podczas szybkiej jazdy si³a ci¹gu œmig³a dociska³a jednoczeœnie wagon do torów kolejowych.

Rekord œwiata
Maszyna porusza³a siê jak na ówczesne
czasy z zawrotn¹ prêdkoœci¹ 200 km/h.
Dnia 21 czerwca 1931 roku
„Schinenzeppelin” - taka by³a oryginalna
niemiecka nazwa pojazdu prowadzona
przez samego konstruktora Franza
Kruckenberga – jako najszybszy pojazd na
œwiecie ustanowi³ rekord, przeje¿d¿aj¹c
257 km na trasie Berlin - Hamburg w
zaledwie 98 minut, to daje prêdkoœæ 230,20
km/h. Co ciekawe, tego rekordu nie uda³o
siê nikomu pobiæ przez kolejne 24 lata!!!
Po tych sukcesach wci¹¿
udoskonalana konstrukcja w 1932 roku
zosta³a zmieniona w ten sposób, ¿e
zastosowano silnik Maybacha GO 5, a
œmig³o napêdowe lokomotywy
umieszczono z przodu pojazdu. £¹cznie
œmig³a stanowi³a ogromne zagro¿enie
przez cztery lata prac zbudowano trzy d l a b e z p i e c z e ñ s t w a p a s a ¿ e r ó w
prototypy maszyny, które nigdy nie oczekuj¹cych na peronach. Ponadto
doczeka³y siê produkcji seryjnej.
zawrotna prêdkoœæ wagonu w
powszechnym zastosowaniu
sparali¿owa³aby ruch pozosta³ych
Wady maszyny
jednostek z powodu braku przystosowania
P o w o d e m b r a k u m a s o w e g o pozosta³ych urz¹dzeñ takich jak semafory,
zastosowania lokomotywy by³ fakt, ¿e zwrotnice, przejazdy kolejowe do takich
maszyna nie mia³a mo¿liwoœci jazdy w ty³ w szybkoœci sk³adów.
taki sposób, jak tradycyjna lokomotywa. Jej
znaczna d³ugoœæ nie dawa³a jej mo¿liwaoœci
Ostatni kurs
korzystania z tradycyjnych obrotnic
kolejowych. Z powodu napêdu œmig³em nie
W lipcu 1934 roku prototyp lokomotywy
by³o mo¿liwe ³¹czenie lokomotywy z innymi odby³ swój ostatni kurs z Berlina do
wagonami, co powodowa³o, ¿e wagon Hamburga. Po czym w listopadzie tego¿
przeznaczony by³ tylko dla œciœle okreœlonej roku maszyna zosta³a sprzedana
liczby pasa¿erów i niemo¿liwe by³o n i e m i e c k i e j k o l e i d o d a l s z y c h
doczepianie kolejnych wagonów. Praca
eksperymentów. Niestety, wagon nigdy ju¿

foto. Archiwum HM

roku lokomotywy zosta³y rozebrane dla
potrzeb armii. Pró¿no ich szukaæ w
muzeach – do dziœ nie ocala³ ¿aden z
aluminiowych prototypów wagonu z
napêdem lotniczym.
Mimo to, ¿e wynalazek nigdy nie zosta³
wprowadzony do seryjnej produkcji, w
okresie miêdzywojennym wyprodukowano
w Niemczech tysi¹ce „Schinenzeppelinów”
jako ró¿nokolorowe blaszane modele zabawki dla dzieci. Kolekcjonerzy takich
cacek na ca³ym œwiecie do dziœ pasjonuj¹
siê nimi, wymieniaj¹c, kupuj¹c, sprzedaj¹c
podczas ró¿norakich aukcji. Wiele osób
nieznaj¹cych zagadnienia do dziœ
zastanawia siê, czy s¹ one wizj¹ fantasty,
czy rzeczywiœcie istnia³y tak osobliwe
maszyny.
Henryk Mondroch

Siatkarski MIX 2011
W dniu 19.02.2011r. w sali sportowej ZS w Dywitach odby³ siê Gminny Turniej Siatkówki Mieszanej „Siatkarski MIX 2011”.
Zgodnie z regulaminem w turnieju uczestniczy³y dru¿yny so³ectw gminy Dywity w sk³adzie mieszanym. Udzia³ wziê³o siedem
dru¿yn: KieŸliny, Dywity, Sprêcowo, Tu³awki, S³upy oraz po raz pierwszy w turnieju dru¿yny so³ectw z Ró¿nowa i Gradek.
Zespo³y zosta³y podzielone na dwie grupy,
w których mecze rozgrywane by³y systemem
„ka¿dy z ka¿dym”. Nastêpnie dru¿yny z
miejsc 1 i 2 w grupach walczy³y o wejœcie do
fina³u, a dru¿yny z miejsc trzecich o pi¹te
miejsce. Po meczach w grupach sytuacja
przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
Grupa A - klasyfikacja: 1. KieŸliny - 6 pkt.,
2. Dywity - 3 pkt., 3. Tu³awki - 0 pkt.
Grupa B - klasyfikacja: 1. Sprêcowo - 9
pkt., 2. S³upy - 6 pkt., 3. Gradki - 3 pkt.,
4. Ró¿nowo - 0 pkt.

W meczu pó³fina³owym dru¿yna Sprêcowa
przegra³a z dru¿yn¹ Dywit 0:2 w setach, a
dru¿yna KieŸlin wygra³a ze S³upami 0:2. W
walce o trzecie miejsce S³upy po raz kolejny
spotka³y siê z dru¿yn¹ Sprêcowa i tym razem
wygra³y 2:1 w setach. Szanse na rewan¿
mia³a tak¿e dru¿yna Dywit walcz¹ca z
KieŸlinami o pierwsze miejsce, lecz dobry
odbiór i koñczenie akcji atakiem rozbi³o
dru¿ynê Dywit - wynik 2:0 w setach dla
KieŸlin.
Dru¿yny uczestnicz¹ce w turnieju rody oraz

o t r z y m a ³ y n a g r o d y o r a z p u c h a r y.
Najlepszym zawodnikiem zosta³a wybrana
zawodniczka so³ectwa S³upy Magdalena
Andrzejewska. Organizatorem turnieju by³
Urz¹d Gminy Dywity.
Klasyfikacja koñcowa: 1. So³ectwo
KieŸliny, 2. So³ectwo Dywity, 3. So³ectwo
S³upy, 4. So³ectwo Sprêcowo, 5. So³ectwo
Gradki, 6. So³ectwo Tu³awki, 7. So³ectwo
Ró¿nowo.

J.W.
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Lubawa. Cykl „Sobótki Lekkoatletyczne”.

Siedem medali reprezentacji Gminy Dywity
W sobotê 5 lutego w Hali przy lubawskim Gimnazjum odby³y siê halowe zawody dla szkó³ podstawowych z cyklu „Sobótki
Lekkoatletyczne”. W zawodach wziê³o udzia³ oko³o 150 zawodników, w tym równie¿ reprezentacja Gminy Dywity.
Reprezentanci naszej gminy spisali
siê bardzo dobrze zdobywaj¹c a¿ siedem
medali, w tym trzy z³ote. Czêœæ dziewcz¹t
uda³a siê na zawody niemal prosto po
powrocie z doœæ wyczerpuj¹cego
dziesiêciodniowego górskiego obozu
sportowego w Szklarskiej Porêbie. Nie
przeszkodzi³o im to jednak w osi¹gniêciu
bardzo dobrych wyników.
Patrycja Wichert (ZS w Dywitach)
wywalczy³a dwa z³ote medale na
dystansach 30 i 600 metrów. Ewa
Malinowska reprezentuj¹ca SP Dywity
wywalczy³a srebrny medal w biegu na
600 m. Z dobrej strony zaprezentowa³y
siê uczennice ze Szko³y Podstawowej w
Bukwa³dzie: Monika Janiszewska
wygra³a bieg na 600 m dziewcz¹t z klas
IV, przed kole¿ank¹ z klasy Natali¹
Grubert, która zdoby³a równie¿ br¹zowy
medal w biegu na 30 m. Natomiast
Monika Dobrzyñska ukoñczy³a bieg
dziewcz¹t z rocznika 1998 na trzecim

foto SN

miejscu, za co otrzyma³a medal
br¹zowy.
Reprezentacjê Gminy Dywity
przygotowywa³ do zawodów pan Szymon
Niestatek (nauczyciel w-f w Szkole

lekkiej atletyki w GUKS ASY Dywity).
Wyjazd doszed³ do skutku dziêki pomocy
Urzêdu Gminy w Dywitach, za co klub sk³ada
serdeczne podziêkowania.
zak

Zimowe zmagania z górami
Ferie zimowe to chwila odpoczynku i oddechu od nauki. Jednak nie dla mi³oœników sportu z sekcji lekkoatletycznej GUKS
ASY Dywity. Oni podnosili swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹ trenuj¹c w bardzo trudnych warunkach na obozie w górach.

foto SN

W³aœnie w czasie zimowych ferii na
obozie sportowym w Szklarskiej Porêbie
przebywa³a grupa dzieci i m³odzie¿y z
terenu Gminy Dywity. Treningi odbywa³y
siê dwa razy dziennie. Miejscem zajêæ
by³y g³ównie malowniczo po³o¿one
górskie szlaki turystyczne, œwietnie
przygotowany stadion lekkoatletyczny

oraz jedno z najs³ynniejszych miejsc
biegowych w Szklarskiej Porêbie czyli
Droga pod Reglami. Wieczorem zaœ, po
ciê¿kim dniu, mo¿na by³o odprê¿yæ siê
p³ywaj¹c w basenie.
Podczas pobytu dopisywa³a œwietna
pogoda, która pozwala³a na górskie
wêdrówki. Uda³o zdobyæ siê m. in. £abski

Szczyt, Szrenicê oraz dotrzeæ do
Œnie¿nych Kot³ów. Oczywiœcie wiêkszoœæ
wycieczek by³a pokonywana biegiem.
Œrednio na jednej z nich uczestnicy
pokonywali oko³o 10-15 km, z czego 6-8 km
to zmaganie siê ze stromym podejœciem pod
górê. Najwiêksz¹ frajd¹ po mêcz¹cych
biegowych wspinaczkach na szczyty gór
by³y niezapomnianie zbiegi wœród
przepiêknego górskiego krajobrazu.
Na zakoñczenie obozu tradycyjnie by³
czas na zakup ró¿nych pami¹tek, a potem
ju¿ tylko d³uga podró¿ do domu z
niezapomnianymi wra¿eniami z przepiêknej
Szklarskiej Porêby.
Obóz uda³o siê zorganizowaæ g³ównie
dziêki du¿emu zaanga¿owaniu rodziców,
którzy sfinansowali dzieciom przejazd, pobyt
oraz posi³ki, a tak¿e Stacji Paliw EMIR w
Dywitach pana Andrzeja Choromañskiego
oraz Bankowi Spó³dzielczemu w Jonkowie.
Klub sk³ada serdeczne podziêkowania
wszystkim za pomoc w organizacji obozu.
SN

GUKS ASY Dywity w „Sobótkach Lekkoatletycznych”.

Dobry wystêp m³odzików
Dwa tygodnie po sobótkach lekkoatletycznych szkó³ podstawowych do rywalizacji stanêli uczniowie ze szkó³ gimnazjalnych
oraz ponadgimnazjalnych. W tym równie¿ m³odzicy z GUKS ASY Dywity.
Po zaciêtej i stoj¹cej na wysokim
poziomie rywalizacji uda³o siê zdobyæ nam
2 z³ote oraz jeden br¹zowy medal, a tak¿e
osi¹gn¹æ wysokie miejsce w pierwszej
szóstce. Natalia Zieliñska (ZS w Dywitach)
zdoby³a dwa z³ote medale. Pierwszy w
biegu na 30m, a drugi w biegu œrednim na

600m. Krystian Obuchowicz (ZS w
Dywitach) wywalczy³ br¹zowy medal w
konkursie pchniêcia kul¹, natomiast bieg na
600m ukoñczy³ na 4-tym miejscu, ale pobi³
swój rekord ¿yciowy (1:46.75). Niewiele do
medalowych pozycji zabrak³o Damianowi
Czubkowskiemu, który zosta³

sklasyfikowany na 4-tych miejscach w
biegach na 30 i 600 metrów. Trzeba jednak
dodaæ, ¿e mia³ on bardzo mocn¹
konkurencjê.
Wystêp naszych zawodników nale¿y
uznaæ za udany. ¯yczê im osi¹gniêcia jeszcze
lepszych wyników w kolejnych zawodach SN

INFORMATOR URZÊDU GMINY DYWITY
Urz¹d Gminy Dywity ul. Olsztyñska 31, 11-001 Dywity, tel. 89 5120160, www.gminadywity.pl
Szanowni Czytelnicy!
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom zg³aszanym przez Mieszkañców Gminy - oddajemy w Wasze rêce pierwszy
numer Informatora Urzêdu Gminy Dywity. Na jego ³amach przedstawiamy informacje dotycz¹ce aktualnych inwestycji,
wydarzeñ gminnych oraz szeregu innych wiadomoœci dotycz¹cych lokalnej spo³ecznoœci.
Osoby zainteresowane zapraszamy równie¿ do odwiedzenia strony internetowej Gminy Dywity: www.gminadywity.pl
Urz¹d Gminy Dywity ul. Olsztyñska 32 Dywity 11-001 tel.(89) 512-01-60

Sprawy Obywatelskie
Zmiany w budynku Urzêdu Gminy Dywity
W zwi¹zku z otwarciem nowego
segmentu Urzêdu Gminy Dywity zmieni³a
siê lokalizacja niektórych Referatów i
innych stanowisk pracy. W nowym
budynku znajduj¹ siê: Biuro Rady Gminy,
Referat Gospodarki Komunalnej, Obs³uga
Prawna Urzêdu, stanowisko kierownika
Referatu Spraw Obywatelskich i
Organizacyjnych, stanowisko
pe³nomocnika Wójta Gminy ds.

rozwi¹zywania problemów
alkoholowych, stanowisko zwi¹zane z
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ oraz
wydawaniem zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych. Ponadto w nowym
segmencie „C” znajduje siê sala œlubów /
sala konferencyjna. Pozosta³e Referaty
nie zmieni³y swojej lokalizacji.

Identyfikatory

Gminne Biuro Spisowe

Zgodnie z zarz¹dzeniem Wójta Gminy
Dywity od grudnia 2010 roku pracownicy
Urzêdu legitymuj¹ siê identyfikatorami.
Wszystko po to, by u³atwiæ kontakt z
interesantami, a tak¿e by poprawiæ
przejrzystoœæ funkcjonowania Urzêdu. Na
plakietkach umieszczono imiê i nazwisko
pracownika, zajmowane stanowisko,
referat oraz logo Gminy. Dziêki temu
urzêdnik przestaje byæ anonimowy. Zmiany
wprowadzono równie¿ w oznakowaniu
wewnêtrznym. W budynkach Urzêdu
Gminy umieszczono nowe tablice
informacyjne, dziêki temu interesanci
odwiedzaj¹cy Nasz Urz¹d nie powinni mieæ
trudnoœci z odnalezieniem osoby w³aœciwej
do za³atwienia danej sprawy.

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Stra¿y Miejskiej
w Olsztynie - Posterunek Dywity
W ramach porozumienia zawartego 30
grudnia 2009 r. o utworzeniu wspólnej Stra¿y
Gminnej, olsztyñska Stra¿ Miejska od dnia
01.01.2010 r. obs³uguje teren Gminy Dywity.
Posterunek wspólnej Stra¿y Gminnej jest
zlokalizowany w budynku Posterunku Policji
ul. Barczewskiego 11 w Dywitach. Na terenie
Gminy Dywity s³u¿bê pe³ni dwóch Stra¿ników.
W styczniu i lutym 2010r. stra¿ miejska
przeprowadzi³a dzia³ania dotycz¹ce
przestrzegania przepisów porz¹dkowych
przez mieszkañców oraz ³adu i porz¹dku
publicznego na obszarze terytorialnym Gminy
Dywity. Dokonano kontroli nieruchomoœci w
Bukwa³dzie, £ugwa³dzie, Tu³awkach,
Br¹swa³dzie oraz w KieŸlinach pod k¹tem
zawartych umów z firmami uprawnionymi do
wywozu odpadów komunalnych na terenie
Gminy. Powtarzaj¹ce siê uchybienia to:
• nieruchomoœci nie wyposa¿one w

Godziny Pracy Urzêdu:
poniedzia³ek: 8: 00 – 16: 00
od wtorku do pi¹tku: 7: 30 – 15:30
KASA czynna w godzinach 8:00 - 13:00
W sprawach skarg i wniosków
przyjmuje:
Wójt poniedzia³ek w godz. 8.00 – 13.00,
Sekretarz i kierownicy referatów:
poniedzia³ek w godz. 8.00 – 16.00, w
pozosta³e dni tygodnia 7.30 – 15.30.

kontenery na odbiór odpadów,
• bark udokumentowania przez w³aœcicieli
nieruchomoœci odbioru nieczystoœci ciek³ych,
• brak oznaczenia budynku numerem
porz¹dkowym.
Ponadto podjêto wiele interwencji
wynikaj¹cych z obserwacji w³asnej oraz
bêd¹cych wynikiem zg³oszeñ, które wp³ynê³y
na posterunek w Dywitach. Szczegó³owe,
miesiêczne sprawozdanie z dzia³alnoœci
Posterunku przekazywane s¹ Wójtowi Gminy
w Dywitach.
Kontakt :
Kierownik Posterunku
Andrzej Sieruta
tel. kom. 512 388 996
M³odszy Stra¿nik
Krzysztof Szczepek
tel. kom. 512 388 928

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê
Narodowym Spisem Ludnoœci i Mieszkañ
w Urzêdzie zosta³o powo³ane Gminne
Biuro Spisowe.
Spis zostanie przeprowadzony w
dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011
roku (wg stanu na 31marca 2011 r.) i bêdzie
pierwszym spisem powszechnym od
czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska sta³a
siê pañstwem cz³onkowskim Unii
Europejskiej. Spisy przeprowadzane s¹ co
ok. 10 lat, a w Polsce poprzedni odby³ siê w
2002 r. Spis ma na celu uzyskanie
informacji z dziedziny demograficznospo³ecznej oraz spo³eczno-ekonomicznej.
Umo¿liwia on zgromadzenie
szczegó³owych informacji o liczbie
ludnoœci, jej terytorialnym rozmieszczeniu,
strukturze demograficzno-spo³ecznej i
zawodowej, a tak¿e o spo³ecznoekonomicznej charakterystyce
gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich
zasobach i warunkach mieszkaniowych na
wszystkich szczeblach podzia³u
terytorialnego kraju: ogólnokrajowym,
regionalnym i lokalnym.
Wiêcej informacji na stronie
internetowej: www.stat.gov.pl/gus/spisy
lub pod numerem telefonu: (89)524-76-53.

Gminna Demografia
w pigu³ce
Wed³ug danych Urzêdu Stanu
Cywilnego w Dywitach w 2010 roku
gminna demografia kszta³towa³a siê
nastêpuj¹co: urodzi³o siê 119 obywateli,
67 par zawar³o zwi¹zek ma³¿eñski, na
pobyt sta³y zameldowa³y siê 362 osoby. Na
dzieñ 31 grudnia 2010 roku Gminê Dywity
zamieszkiwa³y 10152 osoby.
foto. KK
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Wybory So³tysów
W dniu 15 lutego 2011roku zakoñczy³y
siê trwaj¹ce od pocz¹tku stycznia wybory
So³tysów i Rad So³eckich w Gminie Dywity.
W wiêkszoœci przypadków mieszkañcy
postanowili zaufaæ osobom, które pe³ni³y te
obowi¹zki przez ostatni¹ kadencjê. Jednak
s¹ i tacy, którzy funkcjê so³tysa bêd¹ pe³niæ
po raz pierwszy. Poni¿ej podajemy nazwiska
wszystkich so³tysów w poszczególnych
so³ectwach:

Wies³aw Wasilewski- Barkweda
Longin Rudzik- Br¹swa³d
Bogumi³a Brewka- Bukwa³d
Ewa Kordyla- D¹brówka Wielka
Antoni Obuchowicz- Dywity
Maria Preweda- Fr¹czki
Rajmund Antosiak- Gady
Teresa Sezonienko- Gradki
Janusz Jêdrzejewski- KieŸliny
Romuald Krawiec- £ugwa³d

Zbigniew Pupecki- Myki-Zalbki
Wioletta Capiga- Nowe W³óki
Stefan Maleszka- Redykajny
Alicja Jankowska- Rozgity
Anna Sadrina- Ostrowska Ró¿nowo
Wies³aw Fiuk- Sêtal
Krzysztof Plachimowicz- S³upy
Krzysztof Kulas- Sprêcowo
Maria Kozio³- Tu³awki

Strategia Rozwoju i Zagospodarowanie Przestrzenne
Strefa Przedsiêbiorczoœci
Gmina Dywity realizuje projekt
„Tworzenie warunków dla inwestorów w
zakresie przygotowania strefy
przedsiêbiorczoœci Dywity – £ugwa³d”. Nowa
strefa przedsiêbiorczoœci oznacza mo¿liwoœæ
lokalizacji nowych przedsiêbiorstw, co
przyczyni siê do podniesienia jakoœci ¿ycia
mieszkañców.
Obecnie odebrano pierwszy etap budowy
sieci kanalizacji gospodarczo–bytowej
grawitacyjnej, t³oczonej przepompowni
œcieków i kanalizacji deszczowej w celu
stworzenia warunków dla inwestorów w
zakresie przygotowania „Strefy
Przedsiêbiorczoœci Dywity- £ugwa³d”.

Realizacja inwestycji ma na celu
przede wszystkim podniesienie
atrakcyjnoœci inwestycyjnej gminy,
pozwoli to na zró¿nicowanie rodzajów
dzia³alnoœci gospodarczej, zwiêkszenie
liczby pracodawców - tym samym
odpowiednie wykorzystanie potencja³u
pracowniczego.
Zgodnie z zapisami obowi¹zuj¹cego
Studium Uwarunkowañ i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy - projektowana strefa
przedsiêbiorczoœci zlokalizowana jest w
obszarze z du¿ym potencja³em
rozwojowym, na którym przewiduje siê

Wed³ug projektu na przedmiotowym
terenie, obejmuj¹cym obszar ok. 30 ha,
bêdzie mo¿liwa lokalizacja obiektów
zwi¹zanych z obs³ug¹ komunikacyjn¹
trasy – droga krajowa nr 51 np. stacje
paliw, parkingi, obiekty handlowe, hale
magazynowe, jak równie¿ obiekty
g a s t r o n o m i c z n e ,
administracyjno–biurowe i inne. Projekt o
³¹cznej wartoœci 1 135 718,61 PLN,
dofinansowany w wysokoœci 946 258,30
PLN ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury 2007–2013.

Gminne Inwestycje
Inwestycje w realizacji:
Obecnie kontynuowane s¹ prace
budowlane zwi¹zane z budow¹ sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w
Sprêcowie. Obiekt zostanie po³¹czony z
istniej¹cym budynkiem szko³y, a czêœæ
pomieszczeñ w obecnym budynku zostanie
dostosowana do potrzeb zaplecza sali. W
istniej¹cym pomieszczeniu magazynowym
bêdzie wêze³ sanitarny z szatni¹ dla osób
niepe³nosprawnych. W nowo
zaprojektowanej czêœci zaplecza powstanie
magazyn sprzêtu sportowego oraz pokój
nauczyciela wychowania fizycznego.
Sala gimnastyczna bêdzie budynkiem
parterowym, dwuspadowym, o wysokoœci
u¿ytkowej 6m, z widowni¹ (mobiln¹) dla

oko³o 150 osób. Wewnêtrzn¹
powierzchniê sportow¹ mo¿na bêdzie
podzieliæ na dwa boiska treningowe.
Zadbano tak¿e o dostêp dla osób
niepe³nosprawnych. Bêdzie siê on
odbywaæ poprzez budynek szko³y i
istniej¹c¹ przy nim pochylniê. W ramach
budowy sala zostanie równie¿
odpowiednio wyposa¿ona.

Inwestycje zakoñczone:
02.12.2010r. - zakoñczono budowê
sieci kanalizacji sanitarnej w Dywitach
(Komitet Zielony Stok),
03.12.2010r. - zakoñczono budowê II
etapu sieci kanalizacji sanitarnej w
Ró¿nowie,

09.12.2010r. - zakoñczono przebudowê
chodnika przy drodze powiatowej nr 1442
N w Sêtalu wraz zagospodarowaniem
terenu wokó³ kapliczki,
16.12.2010r. - zakoñczono remont w
budynku Œwietlicy Wiejskiej w Tu³awkach,
20.12.2010r. - zakoñczono budowê
u l i c y, c h o d n i k a , p a r k i n g u , d r o g i
manewrowej z odwodnieniem na ul. Staffa
w KieŸlinach,
21.12.2010r. - zakoñczono budowê ulic
na osiedlu Ró¿nowo od nr 101 do 146,
27.12.2010r. - zakoñczono budowê II
etapu kanalizacji sanitarnej w Tu³awkach,
2 7 . 1 2 . 2 0 1 0 r. - z a k o ñ c z o n o
modernizacjê instalacji centralnego
ogrzewania i kot³owni w budynku Urzêdu
Gminy.

Spo³ecznoœæ lokalna
Gmina Dywity gra Fair Play
Gmina Dywity zdoby³a certyfikat Gminy
Fair Play w IX edycji konkursu „Gmina Fair
Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”
w kategorii gmina wiejska wielofunkcyjna.
Zdobyty tytu³ oraz certyfikat to
oryginalne narzêdzia buduj¹ce markê gminy
oraz jej presti¿. Zdobyte wyró¿nienie stawia
nas na pozycji „Gmin Fair Play”, czyli gmin
aktywnie podejmuj¹cych dzia³ania
organizacyjne, promocyjne i finansowe,
przyci¹gaj¹ce inwestorów, gmin stale

polepszaj¹cych infrastrukturê na
swoim terenie oraz wspó³pracuj¹cych z
lokalnym biznesem i organizacjami
pozarz¹dowymi. Logo „Fair Play” jest
doskona³¹ wizytówk¹ zachêcaj¹c¹
potencjalnych inwestorów do lokowania
inwestycji w naszej gminie. Certyfikacja
w konkursie "Gmina Fair Play" u³atwia
wymianê informacji pomiêdzy
poszczególnymi gminami na temat
efektywnych metod promocji i sposobów
dotarcia do nowych inwestorów.

Dodatkowa korzyœæ p³yn¹ca z
certyfikacji to mo¿liwoœæ umieszczenia
oferty terenów inwestycyjnych w
Katalogu Ofert Inwestycyjnych, który jest
szeroko promowany w kraju i za granic¹,
jak równie¿ jest dostêpny na stronie
internetowej konkursu. Certyfikaty
wrêczono na uroczystej gali
„Przedsiêbiorstw i Gmin Fair Play”, która
odby³a siê w Sali Kongresowej Pa³acu
Kultury i Nauki w Warszawie.
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Wsparcie dla kobiet bezrobotnych
W wyniku og³oszonego w ubieg³ym roku
konkursu otwartego przez Regionalny
Oœrodek Polityki Spo³ecznej Priorytet VII.
Promocja integracji spo³ecznej, dzia³anie
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej
integracji, Gmina Dywity zg³osi³a swój udzia³
z projektem „Wsparcie dla kobiet
bezrobotnych w wieku 25-40 lat”.
Zarz¹d Województwa WarmiñskoMazurskiego na realizacjê projektów
wy³onionych w ramach konkursu
przeznaczy³ ³¹czn¹ kwotê 2.000.000,00 z³,
która zosta³a podzielona na 24
projektodawców z 88 zg³oszonych do
konkursu projektów. Gmina Dywity

osi¹gnê³a 17 miejsce na liœcie
rankingowej. Po negocjacjach oraz
podpisaniu umowy Gmina Dywity otrzyma³a
kwotê 46 100 z³ (z 50 000 z³ maksymalnej
dotacji) na realizacjê zadania ze œrodków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego.
Projekt realizowany jest w terminie od
stycznia do maja 2011, jego g³ówny cel to
aktywizacja zawodowa i spo³eczna
dziesiêciu kobiet z terenu Gminy Dywity.
Za³o¿enia realizowanych kursów to m.in.
pomoc w odnalezieniu siê na rynku pracy,
zdefiniowanie swoich s³abych i mocnych
stron, podniesienie wiary we w³asne
mo¿liwoœci oraz wzrost samooceny wœród

uczestniczek. W tym celu zatrudniony
jest psychoterapeuta, który pracuje z
ka¿d¹ beneficjentk¹ indywidualnie i
grupowo. W ci¹gu 4 miesiêcy kobiety
zostan¹ przeszkolone z zakresu
aktywnych metod poszukiwania pracy (25
godz.) i ekonomii spo³ecznej (25 godz.). W
programie przewidziano równie¿
profesjonalny kurs wiza¿u potwierdzony
certyfikatem (50 godz.). Wszystkie zajêcia
odbywaj¹ siê sali wyk³adowej Gminnego
Centrum Informacji w Tu³awkach.
Uczestniczkom zagwarantowano
transport z miejsca zamieszkania do
Tu³awek i z powrotem, wy¿ywienie oraz

Ferie Bez Nudy
Lokalne placówki oœwiaty w
porozumieniu z Urzêdem Gminy w
Dywitach - chc¹c uatrakcyjniæ wolny czas
naszych najm³odszych mieszkañców przygotowa³y szereg ciekawych
propozycji spêdzania wolnego czasu.
Zaplanowano zajêcia plastyczne,
warsztaty rêkodzielnicze, sportowe,
komputerowe. Nie zabrak³o wyjazdów do
kina, planetarium i na basen. Uczestnicy
zimowisk mogli sprawdziæ swoje
umiejêtnoœci m. in. w pisaniu scenariuszy,
nagrywaniu filmów czy budowaniu kajaka.
Tegoroczne ferie zimowe w Gminie Dywity
up³ynê³y pod znakiem kultury, sportu,
rekreacji i… braku nudy.
Osoby prowadz¹ce pó³zimowiska,
wy¿ywienie oraz dowóz dzieci
sfinansowa³a Gminna Komisja ds.
Rozwi¹zywania Problemów
Alkoholowych Gminy Dywity.

Informacje z Biura Rady Gminy
Od momentu objêcia urzêdu Wójta 13 grudnia 2010 r.
Gminy Dywity przez Jacka Szyd³o odby³y Sesja mia³a charakter uroczysty –
siê 4 sesje rady Gminy.
rozpoczê³a j¹ ceremonia œlubowania pana
Jacka Szyd³o - Wójta Gminy Dywity. W
I Sesja Rada Gminy Dywity odby³a siê w kolejnym punkcie obrad Rada Gminy
dniu 2 grudnia 2010r.
spoœród swojego grona wybra³a sk³ady
W sk³ad Rady Gminy na kadencjê 2010- osobowe gminnych komisji, które zgodnie z
2014 weszli: Jan Alchimowicz, Rajmund poszczególnymi uchwa³ami przedstawiaj¹
Antosiak, Janusz Ciepliñski, Urszula siê nastêpuj¹co:
Derlacz, Zbigniew Glezman, Waldemar Zgodnie z Uchwa³¹ Nr II/3/10 w sk³ad
Grzegorzewski, Janusz Jêdrzejewski, Komisji Rewizyjnej weszli: Dorota Pszczo³a
Renata Kaszubska, Joanna Michalska, – przewodnicz¹ca, Zbigniew Glezman – zZenon Napora, Irena Palmowska, Dorota ca przewodnicz¹cego, Irena Palmowska.
Pszczo³a, Sabina Robak, Longin Rudzik, Zgodnie z Uchwa³¹ Nr II/4/10 w sk³ad
Agnieszka Sakowska–Hrywniak.
poszczególnych Komisji weszli:
Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy zosta³a
Komisja Bud¿etu i Finansów: Waldemar
P a n i R e n a t a K a s z u b s k a , a V- c e G r z e g o r z e w s k i – p r z e w o d n i c z ¹ c y,
Przewodnicz¹cym Pan Longin Rudzik.
Agnieszka Sakowska-Hrywniak, Irena
Radni zostali poinformowani o Palmowska, Joanna Michalska, Longin
o b o w i ¹ z k u z ³ o ¿ e n i a o œ w i a d c z e ñ Rudzik.
maj¹tkowych, otrzymali niezbêdne
Komisja Gospodarki: Janusz
dokumenty do ich pracy tj. Statut Gminy Jêdrzejewski – przewodnicz¹cy, Jan
Dywity oraz Ustawê o samorz¹dzie Alchimowicz, Janusz Ciepliñski, Rajmund
gminnym.
Antosiak.
Komisja Edukacji: Sabina Robak –
II sesja Rady Gminy Dywity odby³a w dn. przewodnicz¹ca, Joanna Michalska, Jan

Alchimowicz, Urszula Derlacz, Zenon
Napora.
III sesja Rady Gminy Dywity odby³a w
dn. 22 grudnia 2010 roku.
Podczas sesji radni podjêli nastêpuj¹ce
uchwa³y:
1.Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie
Gminy Dywity na 2010 r. zosta³a podjêta i
zarejestrowana pod Nr III/6/10 – stanowi
za³. Nr 3 do protoko³u.
2.Uchwa³a w sprawie okreœlenia
wysokoœci stawek podatku od
nieruchomoœci na 2011 r. zosta³a podjêta i
zarejestrowana pod Nr III/7/10 – stanowi
za³. Nr 4 do protoko³u.
3.Uchwa³a w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Dywity
zosta³a przyjêta i zarejestrowana pod Nr
III/8/10 – stanowi za³. Nr 5 do protoko³u.
4.Uchwa³a w sprawie diet i kosztów
podró¿y dla radnych Gminy Dywity zosta³a
podjêta i zarejestrowana pod Nr III/9/10 –
stanowi za³. nr 6 do protoko³u.
5.Uchwa³a w sprawie wyra¿enia zgody
na wykup udzia³ów Gminy Dywity w spó³ce
pod firm¹ Zak³ad Gospodarki Odpadami
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Komunalnymi z siedzib¹ w Olsztynie przy
ul. Lubelskiej 43 d poprzez wniesienie
wk³adu pieniê¿nego w wysokoœci 40.000 z³
celem podwy¿szenia jej kapita³u
zak³adowego zosta³a podjêta i
zarejestrowana pod nr III/10/10 – stanowi
za³. Nr 7.
IV sesja Rady Gminy Dywity odby³a siê w
dniu 21 stycznia 2011 r.
Podczas sesji radni podjêli nastêpuj¹ce
uchwa³y:
1.Uchwa³a w sprawie przyjêcia Bud¿etu
Gminy Dywity na 2011 roku zosta³a podjêta i
zarejestrowana pod Nr IV/12/11 – stanowi
za³. Nr 11 do protoko³u.
2.Uchwa³a w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w
obr. geodezyjnym Myki, od drogi gminnej w
kierunku pó³nocnym zosta³a podjêta i
zarejestrowana pod Nr IV/13/11 – stanowi
za³. Nr 12 do protoko³u.
3.Uchwa³a zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
przyst¹pienia do opracowania
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu w bezpoœrednim
s¹siedztwie wsi Dywity w obrêbach

geodezyjnych Dywity i £ugwa³d zosta³a organizacje po¿ytku publicznego - 0,31
podjêta i zarejestrowana pod Nr IV/14/11 – z³/m2,
2) od budynków lub ich czêœci:
stanowi za³. nr 13 do protoko³u.
4.Uchwa³a w sprawie przyst¹pienia Gminy a) mieszkalnych:
Dywity do realizacji projektu pt. „Wsparcie - gospodarstw rolnych - 0,66 z³/m2,
dla kobiet bezrobotnych w wieku 25-40 lat” - dla pozosta³ych - 0,66 z³/m2,
zosta³a podjêta i zarejestrowana pod Nr b ) z w i ¹ z a n y c h z p r o w a d z e n i e m
dzia³alnoœci gospodarczej oraz od
IV/15/11 – stanowi za³. Nr 14 do protoko³u.
Maj¹c na uwadze, i¿ szczególne budynków mieszkalnych lub ich czêœci
zainteresowanie mieszkañców mog¹ zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
wzbudziæ szczegó³y uchwa³y okreœlaj¹cej gospodarczej - 18,54 z³/m2,
w y s o k o œ æ s t a w e k p o d a t k u o d c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
nieruchomoœci, poni¿ej przedstawiamy g o s p o d a r c z e j w z a k r e s i e o b r o tu
kwalifikowanym materia³em siewnym obowi¹zuj¹ce kwoty na rok 2011.
9,82 z³/m2,
Stawki podatku od nieruchomoœci d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci
gospodarczej w zakresie udzielania
obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy Dywity:
œwiadczeñ zdrowotnych - 4,20z³/m2,
1) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci e) pozosta³ych:
gospodarczej, bez wzglêdu na sposób - rekreacyjnych - 6,95 z³/m2,
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i - pozosta³ych, w tym zajêtych na
prowadzenie odp³atnej statutowej
budynków - 0,74 z³/m2,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez
wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - organizacje po¿ytku publicznego - 6,05
z³/m2,
4,15 z³/ha,
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na 3) od budowli - 2% ich wartoœci.
prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez

Poznaj Swojego Radnego
Zaczynamy seriê krótkich wywiadów
maj¹cych na celu przybli¿enie sylwetek
Radnych Gminy Dywity. Cykl otwiera postaæ
Przewodnicz¹cej Rady : PANI RENATY
KASZUBSKIEJ.
Funkcja w Radzie Gminy:
Przewodnicz¹ca Rady Gminy - organizuje
pracê Rady.
Okrêg Wyborczy: KieŸliny, Wad¹g, MykiZalbki.
Wiek: 54 lata.
Zawód: wyuczony - pedagog spo³eczny /
wykonywany – handlowiec.
Hobby: pomaganie innym na pe³nym

etacie, natomiast w wolnym czasie lubi
czytaæ ksi¹¿ki o tematyce podró¿niczej oraz
ogl¹daæ dobre filmy.
Jakie sprawy chcia³aby zrealizowaæ bêd¹c
Radn¹:
- kontynuowanie procesu budowy ulic
osiedlowych oraz oœwietlenia w so³ectwach
KieŸliny, Wad¹g, Myki-Zalbki,
- uporz¹dkowanie przejœcia przez drogê
powiatow¹ w KieŸlinach,
- utworzenie miejsc wypoczynku dla
mieszkañców – ze szczególnym
uwzglêdnieniem kobiet z ma³ymi dzieæmi:
place zabaw, trasy spacerowe,
- modernizacja boiska w KieŸlinach.

Gmina Wczoraj i Dziœ
Gmina w Obiektywie
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Zdjêcia przedszkola w KieŸlinach

