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Jesień... Osobliwa pora roku, która inspiruje artystów a każdego
z nas zmusza do zadumy. Jednak nasza gmina nie układa się bynajmniej do zimowego snu. We Frączkach na boisku wylądowały
motyle! W tak nietypowy sposób mieszkańcy wsi ozdobili nowopowstały plac zabaw. Młodzież gminna ruszyła tłumnie do Brukseli na zaproszenie europosłanki profesor Danuty Hübner. W szkole w Spręcowie wybuchła prawdziwa epidemia... Nauczyciele
i uczniowie w ramach nowego projektu zarażają się niezwykłymi
pasjami od wyjątkowych gości, m.in. Miss Warmii i Mazur czy ojca
werbisty Heribestusa Florianusa Wegi! W Ługwałdzie otwarto plenerową scenę teatralną a Zespół Szkół w Tuławkach bierze udział
w ogólnopolskim projekcie „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Mamy
również jubileusz - już 5 lat śpiewa nam Zespół Wokalny „Cantemus”, którego członkom życzymy wielu udanych koncertów i wielu
wspaniałych artystycznych przygód! „Gazeta Dywicka” wraz z autorami artykułów: nauczycielami, twórcami, działaczami społecznymi, animatorami kultury życzy Wszystkim miłej lektury!
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Projekt Stowarzyszenia „Ługwałd”.

Scena teatralna w Ługwałdzie!
Gmina Dywity może poszczycić się nową sceną teatralną. A to za sprawą bardzo aktywnej społeczności Ługwałdu. W
dniu 5 września 2015 roku na placu wiejskim w Ługwałdzie nastąpiło uroczyste otwarcie okazałej sceny. Na tę okazję
teatr przy Stowarzyszeniu „Ługwałd” przygotował i w tym dniu przedstawił dwie farsy pokazujące w krzywym zwierciadle
zachowania kobiet i mężczyzn.
Ługwałdzki teatr - absolutnie amatorski! - wystawił już siódmą swoją sztukę.
Autorem scenariusza oraz reżyserem
spektaklu był, tak jak i w poprzednich
przedstawieniach, Bronisław Szatan. Trema nie zżarła aktorów – dali udany popis
swoich umiejętności.
Cała uroczystość – nazwana Wieczorem Teatralnym, ze spektaklem oczywiście na pierwszym miejscu, została bardzo gorąco przyjęta przez mieszkańców
Ługwałdu i przybyłych gości. Wieczór
zakończył się sporo po północy. Scenę
polubiły dzieci tańczące przy muzyce,
a i „starsza młodzież” wybawiła się przy
swoich rytmach na jej deskach.
Utworzona wysiłkiem mieszkańców
scena ma bardzo dobrą akustykę oraz
bardzo dobrze się prezentuje. Jej budowę sfinansowano dzięki dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego w ramach Programu
„Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem,
w którym warto żyć...” oraz środkom z

Tekst i foto: Dariusz Krzyżewski - Lider Grupy Odnowy Wsi

budżetu Gminy Dywity. Wniosek został
przygotowany przez Grupę Odnowy Wsi
Ługwałd. Wkładem własnym do projektu
była praca własna mieszkańców Ługwałdu,
którzy wykonali całość wręcz w zawrotnym
tempie, za co należy im się ogromne uznanie.

Członkowie Grupy Odnowy Wsi planują
doposażyć scenę tak, aby służyła mieszkańcom i społeczności gminnej jak najlepiej. Grupa Odnowy Wsi Ługwałd w ostatnich prawie dwóch latach zrealizowała już
trzy projekty inwestycyjne: plac zabaw,
siłownię zewnętrzną i teraz scenę.

GOPS Dywity. Programu Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Asystent rodziny pomaga nie oceniając!
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach po raz piąty do pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo–wychowawczej wobec małoletnich dzieci, które zagrożone są umieszczeniem w pieczy zastępczej,
wykluczeniem społecznym i marginalizacja zatrudnia asystenta rodziny.
Pracownicy Ośrodka na przestrzeni
ostatnich lat zaobserwowali wzrastającą
liczbę rodzin z dziećmi, które borykają
się wieloma złożonymi problemami społecznymi, m.in. ubóstwem, przemocą,
uzależnieniami, trudnościami wychowawczymi, emocjonalnymi. Wychodząc
naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy, a w szczególności rodzinom niewydolnym wychowawczo, GOPS zabiega o
wsparcie takich rodzin asystenturą.
Głównym celem asystentury jest pomoc w naprawianiu skomplikowanych
relacji rodzinnych, rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wsparcie w

codziennym funkcjonowaniu, a także wykształcenie wśród rodziców nawyku dbania
o dom i dzieci, oraz spędzania z nim czasu
wolnego.
W poprzednich latach środki na powyższy cel były pozyskiwane w ramach projektu
systemowego „Wspólnie przeciwko bezrobociu i wykluczeniu społecznemu” ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania
7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji przez ośrodki pomocy społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W
bieżącym roku wynagrodzenie asystenta
rodziny dofinansowane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach

programu Asystent rodziny i Koordynator
rodzinnej pieczy zastępczej. Na realizację powyższego zadania tutejszy Ośrodek pozyskał środki w kwocie 15.033,00
zł, co pozwoliło na zatrudnienie asystenta rodziny, który obecnie pieczą obejmuje 5 rodzin zamieszkujących na terenie
gminy Dywity. Docelowo asystent może
objąć pomocą 15 rodzin.
Asystentura to doskonała forma pomocy, bowiem dzięki wsparciu asystenta rodziny dzieci z rodzin niewydolnych
wychowawczo mogą pozostać w swoich
dotychczasowych środowiskach rodzinnych.
T. Cejmer, M. Kowalska

Mikołajkowa paczka dla szczeniaczka
Ruszyła II edycja zbiórki karmy dla psiaków i kotów z Tomaryn pod hasłem „Mikołajkowa paczka dla szczeniaczka z Tomaryn”. Organizatorzy zbierają karmę, koce, kołdry, które przekażą do schroniska.
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
w Tomarynach jest pierwszym w naszym
województwie schroniskiem międzygminnym. Powstało dzięki współpracy dziewięciu gmin zrzeszonych w Warmińskim
Związku Gmin, w tym gminy Dywity. W
schronisku bezdomne zwierzęta są otaczane opieką, poddawane leczeniu oraz
przygotowywane do adopcji.
We współpracujących ze schroniskiem gminach organizowane są zbiórki

karmy dla przebywających tam zwierząt.
W naszej gminie został utworzony Społeczny Komitet w składzie: Monika Falej,
Anna Szapiel–Danylczuk oraz Henryk
Pach – koordynator. Każdy może w swojej miejscowości zebrać karmę i przekazać
ją organizatorom akcji lub skontaktować z
nimi, a oni ją odbiorą (kontakt pod numer
694777376 lub na e-maila czasnarozwoj.
dywity@wp.pl). Zbiórka jest zarejestrowana pod numerem 2015/3780/KS.
(zak)

Gazeta Dywicka nr 55, s. 3

Na plince i kluski buło
Musza Woma poziedać, co rola to
sprowdy ciajżki kawoł chlyba. Nie godom
tak, bom łusłuchoł, tlo sprowdy ziam. Mój
ópa kedajś gospodarzuł, to noma pozieduje, co chłop na roli to zawdy w robocie.
Prowda, to śwanto, bo jek nie żywe chce
zryć, to w polu brok gramplować i tak w
koło. A w zima jek w polu roboty ni ma, to
brok co zawdy łuszykować przed ziosnó,
coby w tam polu buło z czam robzić.
Psisza tak dzisioj ło ty roli, bez te nosze kartofle latoś, co to mniało jych tyle
być, a buło tyle, ilem na ziosna w ziamnia wetchli. No jó, pewno sobzie poziyta
sześć worków wetchli, sześć jam łurosło,
czegój ziancy jeszcze chcó. Rod nie rod,
co byśta wszystko rozumnieli, to zaczna
łod przodka pozieduwać.
Łojskygo roku w jesiań nosze siójsiody
Warszazioki chodzili i wyrzykali, co gwołt
geltu płacili za kartofle na zima i jeszcze
jych djochli ziedzó skónd zieźli, bo to łod
jekygo yjkológa buły, co to jych niczam
nie pryskoł. No jó i jek tak jenygo dnia
Warszazioczka wyrzykała na te kartofle,
co take droge, kawoł po niych jechać
brok i co tan chłop, co jam jych przedodowoł, taki bogaty. Tom łoroz z Hubertam
luredzili, co latoś na ziosna zbziyrzewam
sia do pospołu i wetchniewam w ziamnia
pora kartoflów.

Palaruch morowy, jek poziedalim to
Warszazioczce, to łoroz chcioła tyż kartofle z noma mniyć, ale poziedziała jeszcze,
co musiwam trocha ziancy wetchnóńć, to
bandziewam jych przedować, jak tan cołan
yjkolog.
Jek łuredzilim, tak zrobzilim. Za Hubertowó stodołó łuszykowalim fejny kawoł pola,
kupsilim sześć mniechów kartoflów do sadzanio i pod kóniec apryla wetchlim jych w
ziamnia. Poziedzić musza Woma, co dbalim ło niych, jek ło nic drugygo. Brónowalim, trzy razy redlilim, a jek tlo trocha zielicha łurosło dzie, to łoroz Warszazioczka z
Hildkó lecioły jych plyć. Krzoki łurosły noma
fejniste, ksitły tyż jek malowane i niczam
cole nie buły pryskane, jek łu yjkologa.
Ópa poziedoł noma, cobym jych jeszcze
zagrodzili przed dzikami, bo mogó wlyźć i
nic z tych kartoflów nie bandzie jek poryjó.
Jek poziedoł, tak zrobzilim. Pora kołków,
pora desek i zagroda buła.
Wszystke do pospołu czekalim ty jesiani.
Latoś, Hubertoziu to sia marzyli take plince
z kartoflów, jo to nolepsi lubzia kartofle ze
skrzeczkami, a Warszazioki już myśleli, ile
klusków narobzić.
No jó, w drugam tydniu zeptambra łuredzilim te kartofle wyjnóńć. Łotyjnylim haki
z szołra i do roboty. Palaruch morowy,
wetchlim sześć, mniało być ze dwadzie-

ścia worków, a tu znowój sześć - godoł
Hubert. Tyle roboty i przedować ni ma
co, derła sia Warszazioczka. Wszystke
sprowdy bylim zjadożóne na te latosie
kartofle, ale na te plince, kluski, kartofle
ze skrzeczkami, noma dość buło i łoroz
po tam kopaniu fejnisto zieczerzo am
mnieli.
No jó, teroz dali kożdan z Woju poziy, co rola to letki kawoł chleba. Ciajżki,
ciajżki, ale my choć ciajżko to robota, na
ziosna znowój kartofle wetchniewam i z
łuśniycham na gambzie poziywam, jek
mój Ópa i stare Warnijoki kedajś. Co łurośnie, to łurośnie. Loboczywam.
To do zidzanio i tedy aż drugi roz.
Łukasz Ruch
Jek byśta nie ziedzieli:
rola – pole, gospodarka,
śwanto – święto,
yjkolog – ekolog,
gramplować – pracować w polu, ryć w
polu,
łuszykwac – naprawić,
wetchli – posadzili, wsadzili,
plyć – pielić,
szołer – szopa,
haki – motyki do kopania ziemniaków,
skrzeczki – skwarki.

Spręcowo. Spotkania z ciekawymi ludźmi.

Szkoła w Spręcowie zaraża... pasją!!!

W Szkole Podstawowej w Spręcowie uczniowie i nauczyciele mają możliwość uczestniczenia w projekcie „Cykl spotkań
z ciekawymi ludźmi”, podczas którego goście przedstawiali swoje pasje, zainteresowania oraz codzienną pracę.
Ogromną ciekawość dzieci wzbudziły
spotkania z Miss Warmii i Mazur panią
Katarzyną Gajewską z Olsztyna, panem
Andrzejem Waszczukiem - lokalnym fotografikiem przyrody Warmii z Dobrego
Miasta, panem Piotrem Szmiglem, pracownikiem PCK w Olsztynie, a także panem Łukaszem Ruchem, propagatorem
kultury warmińskiej oraz ojcem werbistą
Heribestusem Florianus Wegą z Indonezji.
Swoje pasje zaszczepili uczestnikom
także policjanci z posterunku w Dywitach, leśnicy z Kudyp, strażnicy miejscy,
cyrkowcy i muzycy ze Szkoły Muzycznej
w Dywitach. Ogólny bilans to około 20

Foto: SP Spręcowo

zarażających i 120 zarażonych pasją. Z
przyjemnością informujemy również, że nie

zaobserwowano osobników odpornych
na zarażenia!!!
M. Wrzosek

Zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach
Gminny Ośrodek Kultury oferuje szerokie możliwości aktywności muzycznej dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Gitara - Grupowe zajęcia z nauki gry
na gitarze dla dzieci w różnym wieku.
Wszytkie grupy są dla osób poczatkujących. Wtorek: 13.30-14.30 (grupa
6-7 lat), 14.45-15.45 (grupa 11-12 lat);
czwartek: 09.00-10.00 (grupa 8-10 lat);
piątek – 12.30-16.00 (grupa 13+).
Wokalne - Studio Piosenki to zajęcia
wokalne dla dzieci i młodzieży, które lu-

bią śpiewać. Na zajęciach uczestnicy pod
okiem instruktora będą mogły rozwijać swój
talent wokalny. Poznają techniki poprawnej
emisji głosu, opanują ruch sceniczny oraz
będą miały możliwość oswojenia się z mikrofonem i występami na scenie. „Studio
Piosenki” to doskonały warsztat dla przyszłych muzycznych gwiazd oraz super
przygoda i świetna zabawa!!! Czwartek
15.00 – 17.00.
Zespół wokalny „Cantemus” - Zapraszamy dorosłych miłośników muzyki, którzy

chcieliby czerpać radość ze wspólnego
śpiewania na próby zespołu wokalnego
„Cantemus”. Wtorek o 17.00 w świetlicy
wiejskiej w Tuławkach. Więcej informacji:
http://gokdywity-cantemus.blogspot.com.
W środy w Ośrodku Rzemiosł zapomnianych w Gadach w godzinach 16.0019.30 prowadzone są zajęcia z nauki gry
na gitarze, keyboardzie oraz djemblach.
Szczegóły: http://filiagady.blogspot.com.
Wszystkie grupy muzyczne prowadzi instruktor Krzysztof Włodarski.
KW

Gazeta Dywicka nr 55, s. 4

Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie - Laureatką Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.

Ekorozwój na szóstkę!

Wielkim sukcesem uczniów i nauczycieli w działaniach proekologicznych, które były wdrażane i kontynuowane na
terenie Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie zeszłym roku, jest uzyskanie certyfikatu krajowego Lokalnego Centrum
Aktywności Ekologicznej w programie ogólnopolskim „Szkoły dla Ekorozwoju” Krakowskiej Fundacji Partnerstwa dla
Środowiska. Decyzją Kapituły przyznano to wyróżnienie potwierdzające najwyższą jakość działań podejmowanych na
rzecz ekorozwoju.
W ramach programu „Szkoły dla Ekorozwoju” Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie
realizowała wiele działań zmierzających
do zmian w kierunku proekologicznym.
Przystępując do programu, uczniowie
przeprowadzili audyt początkowy, który
pokazał mocne strony i wskazał kierunki działań zmierzających do ulepszenia
szkoły w kierunku proekologicznym. Wyznaczono działania i projekty, których
realizacja umożliwiła rozwój ekologiczny
placówki i zdobycie certyfikatu I stopnia
Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej.
Jedną z akcji była realizacja projektu
„Ogrody dla ptaków i owadów” – mówi pani
Katarzyna Szkatuła, szkolny koordynator
programu. - Dzięki niemu udało nam się
rozpocząć i częściowo zagospodarować
zielony teren przyszkolny poprzez zakup
i nasadzenia roślin miododajnych i wabiących owady, a także zakup tabliczek
- oznaczeń roślin. Zakupiono plansze
dydaktyczne oraz przewodniki przyrodnicze. W realizację naszych proekologicznych działań włączyli się także rodzice.
Kolejnym z działań była realizacja projektu „Zielone tereny przyszkolne”. Jego
celem było założenie przy naszej szkole
terenów zielonych spełniających cele dydaktyczne – dodaje pani Katarzyna.
Bukwałd. Nowa inicjatywa mieszkańców.

Foto: MG

W ramach projektu, przy współpracy z
Radą Rodziców i Leśnictwem Redykajny,
założono m.in. grządki wyniesione, w których uczniowie rozpoczęli uprawę warzyw
i ziół. Dzięki temu na bieżąco będą poznawali zioła i rośliny uprawne oraz nabędą
umiejętność ich uprawy. Zrealizowano również zakup nasion i roślin miododajnych,
które zostały nasadzone w obrębie szkoły.
Zakupiono kompostownik, z którego kompost będzie służył do nawożenia grządek
oraz zbiornik na deszczówkę.

- Nasza szkoła podjęła temat zagospodarowania terenu przyszkolnego i z
sukcesem dokonaliśmy wielu zmian na
terenie przyszkolnym – dopowiada pani
Katarzyna. - Nasze działania będziemy
kontynuować także w bieżącym roku
szkolnym. Podejmiemy także kolejne,
które pomogą nam zdobyć prestiżowy,
międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi. Dziękuję uczniom, rodzicom i nauczycielom za zaangażowanie.
Kazimierz Kisielew

Zadbaj o swoją wieś

Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Bukwałd, wspierane przez nieformalną grupę mieszkańców wsi, zaprasza do udziału w
nowym projekcie: „W pięknym miejscu na Warmii mieszkamy i o nasz Bukwałd wspólnie z mieszkańcami zadbamy”.
W ramach projektu organizowane będą
czyny społeczne połączone z ogniskową
integracją po ciężkiej pracy na rzecz wyglądu Bukwałdu. Na początek mieszkańcy chcą uporządkować znajdującą się we
wsi skarpę. Zapraszają do wspólnej pracy
osoby, którym miłe jest najbliższe otoczenie i wspólne tworzenie dobrego miejsca
do życia.
Projekt dotowany jest w ramach FIO
(Funduszu Inicjatyw Obywatelskich).

Tekst i foto: Bogumiła Brewka

Ługwałd. Projekt „Przygarnij ławkę, sąsiedzie!”

Ławeczki zachęcają do wytchnienia
W ramach projektu o intrygującym tytule, dzięki środkom z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, grupa nieformalna „Ługwałdzcy sąsiedzi” wraz ze Stowarzyszeniem „Ługwałd” zaprojektowała i zmontowała 10 pięknych ławek.
W ramach ogłoszonego wśród mieszkańców konkursu ławki zostały oddane
„do przygarnięcia” grupom sąsiedzkim z
Ługwałdu. Każda z nich zadeklarowała
opiekę nad swoją wybraną ławką. Teraz

ławeczki stoją we wsi przy drogach i cieszą ludzi oraz dają wytchnienie nie tylko
spacerowiczom, ale i miłośnikom kwiatów.
Gustownie i solidnie wykonane ławki mają
boczne skrzynki na kwiaty, na nich em-

blematy z dzwonem ługwałdzkim oraz
niepowtarzalne numery. Po ostatnich
mrozach kwiatki opadły, ale wiosną znów
zakwitną strojąc Ługwałd ku uciesze
mieszkańców.
ZG
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Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie. Z wizytą na Olsztyńskich 13. Dniach Nauki i Sztuki.

Poznawanie świata nauki
Dnia 23 i 25 września 2015 roku uczniowie klas „0”–VI ze Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie braki udział w licznych
warsztatach w ramach Olsztyńskich 13. Dni Nauki i Sztuki. Zakres tematyczny zajęć był bardzo szeroki.
Dzieci z oddziału przedszkolnego brały
udział w warsztatach z języka niemieckiego. Klasa I poznała budowę aparatu
fotograficznego oraz brała udział w wywoływaniu zdjęć w mini laboratorium.
Uczniowie klas I-III na warsztatach
„Sam odkrywam świat” wykonywali eksperymenty, które pozwoliły im poznać
różne zjawiska fizyko-chemiczne i zdobyć wiedzę o otaczającym ich świecie.
Starsi uczniowie z klas III-V brali udział w
warsztatach radiowych. Poznali zasady
pracy dziennikarza radiowego oraz występowania przed mikrofonem.
Uczniowie klasy szóstej na warsztatach z języka angielskiego „Autostopem
z Olsztyna do Londynu” poszerzali swoją
wiedzę z zakresu geografii, historii i kul-
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tury krajów europejskich. Ostatnie zajęcia
to warsztaty muzyczne, podczas których
wykorzystano różne aplikacje komputerowe do tworzenia muzyki.

Wszystkie zajęcia były bardzo atrakcyjne. Uczniowie pod okiem wykładowców
UWM poznawali świat nauki i poszerzali
swoją wiedzę.

Brąswałd. Konkurs im. Marii Zientary-Malewskiej.

Recytacje warmińskiej poezji
W dniu 23 października spotkało się w Brąswałdzie 49 recytatorów z 31 szkół województwa warmińsko-mazurskiego.
Wzięli oni udział w Konkursie Poezji im. Marii Zientary-Malewskiej zorganizowanym przez Fundację „Prymus” we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dywitach i Sołectwem Brąswałd.
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęto od
uroczystego złożenia kwiatów pod pomnikiem warmińskiej poetki. Następnie
w świetlicy wiejskiej uczestników konkursu w imieniu jego organizatorów powitała
pani Katarzyna Sternicka-Moritz, Prezes
Fundacji „Prymus”.
Po krótkim wspomnieniu o brąswałdzkiej poetce i powitaniach oraz krótkich
przemowach zaproszonych gości przyszedł czas na recytacje. Zgodnie z regulaminem uczniowie mogli wybrać wiersze
różnych warmińskich poetów. Większość
jednak prezentowała poezję Marii Zientary-Malewskiej. Wykazali się dobrą znajomością jej twórczości, wybierając wiersze
pełne liryzmu, o treści patriotycznej jak
również te zawierające elementy gwary i
prezentujące piękno warmińskiej ziemi.
Komisja konkursowa w składzie:
Krzysztof Włodarski, Jadwiga Ferenc i
Maria Paczkowska oceniała uczestników w czterech kategoriach wiekowych,
zwracając uwagę m. in. na poprawną
recytację, dobór wierszy do osobowości
recytatora i ogólny wyraz artystyczny.
Klasyfikacja końcowa była następująca:
Klasy I-III:
- I miejsce – Kinga Olejko – Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie.
- II miejsce – Aleksandra Kulesza – Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie.
- III miejsce – Anna Płoska – Szkoła Podstawowa w Tuławkach.
Wyróżnienie: Maksymilian Kulik – Szkoła Podstawowa nr 22 w Olsztynie i Julita
Maksymiuk – Szkoła Podstawowa nr 9 w
Olsztynie.

Klasy IV-VI:
- I miejsce – Wiktoria Banaszek – Szkoła
Podstawowa w Spręcowie.
- II miejsce – Adriana Bialik – Szkoła Podstawowa w Rusi.
- III miejsce – Katarzyna Łagódka – Szkoła
Podstawowa w Dywitach i Oliwier Kozakiewicz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Dobrym
Mieście.
Wyróżnienie: Lena Kornas – Szkoła Podstawowa w Jonkowie i Kinga Szabla –
Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie.
Gimnazjum:
- I miejsce – Weronika Martynowska – Gimnazjum nr 2 w Olsztynie.
- II miejsce – Daria Kierznowska – Gimnazjum w Dywitach.
- III miejsce – Dominika Piórkowska – Gimnazjum nr 9 w Olsztynie.
Wyróżnienie: Katarzyna Tatol – Gimnazjum
w Tuławkach i Aleksandra Orzoł – Gimnazjum w Dywitach.
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W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
wyróżnienie przyznano pani Anaidzie
Shahbazyan z Bursy Szkolnej nr 4 przy
Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie.
Organizatorzy serdecznie dziękują
Sołectwu Brąswałd, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Brąswałdzie, Szkole Podstawowej w Bukwałdzie oraz wszystkim
innym życzliwym instytucjom i osobom,
pomagającym przy przeprowadzeniu
konkursu.
Szczególne podziękowania kierujemy
do uczestników i przygotowujących ich
nauczycieli za liczne przybycie i nieustające zainteresowanie naszym przedsięwzięciem. Sam konkurs został zrealizowany w ramach projektu sfinansowanego
w roku 2015 z budżetu Gminy Dywity w
ramach ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
Kazimierz Kisielew
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XV Kiermas Warmiński w Brąswałdzie.

Bochen chleba, wieńce i muzyka
Jubileuszowa odsłona dorocznego Święta Plonów w Gminie Dywity, choć niespodziewanie deszczowa i wietrzna, zgromadziła w Brąswałdzie wierne grono miłośników tradycji.
W Brąswałdzie licznie stawili się
mieszkańcy, przedstawiciele władz oraz
organizacji pozarządowych. Symbolicznym rozpoczęciem obchodów było
przekazanie bochna chleba przez starostów dożynek: Ewę i Wojciecha Tomaszewskich, rolników z Brąswałdu, na
ręce Jacka Szydło, wójta gminy Dywity.
Tradycyjnie rozstrzygnięto również konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, w którym wzięło udział 6 sołectw.
Grand Prix i nagroda w wysokości 1500
zł przypadły tradycyjnej koronie wykonanej przez mieszkańców Tuławek.
Motywem przewodnim imprezy były
klimaty romskie. Bukwałdzka „Strusiolandia” przygotowała wóz cygański oraz
poczęstunek, na scenie wystąpił znany
olsztyński zespół „Hitano”. Nie zabrakło
występów dzieci ze „Spręcowii” oraz
pieśni żniwnych w wykonaniu Zespołu
Wokalnego „Cantemus”. Dodatkowego
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splendoru dodał Kiermasowi przejazd zaprzęgów konnych, występ Orkiestry Dętej

z Lidzbarka Welskiego i lubomińskiej kapeli „Bum-cyki”.
afh

Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie. Działania Towarzystwa Przyjaciół Lasu.

„Święto Drzewa” w Kudypach
Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Lasu oraz uczniowie klas I-V Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie brali udział w uroczystych
obchodach „Święta Drzewa”. Odbyło się ono 9 października 2015 roku w Leśnym Arboretum w Kudypach.
Początek uroczystości rozpoczął się
od zwiedzania z przewodnikiem Arboretum. Uczniowie poznawali różne gatunki
roślin i nasadzeń oraz samodzielnie sadzili drzewa. Przygotowali również występ artystyczny, który przedstawili na
specjalnie przygotowanej scenie Polany
Kudypskiej - zaprezentowali uczniom innych szkół piosenki i wiersze o tematyce
leśnej. Aktywnie brali także udział w licznych konkursach wiedzy o lesie, zdobywając nagrody.
Miłą niespodzianką było zdobycie

Foto: zak

przez Milenę Reddig, uczennicę klasy IV,
II miejsca w Międzyszkolnym Konkursie
Plastycznym „Moje Drzewo”. Dziękujemy

SP Dywity. Kilka miliardów lat istnienia Ziemi zaklęte w skałach.

Nadleśnictwu Kudypy za zaproszenie
i możliwość wzięcia udziału w obchodach
„Święta Drzewa”.
Katarzyna Szkatuła

Zapraszamy do naszego Lapidarium

Po wielu staraniach udało się otworzyć przy Szkole Podstawowej w Dywitach szkolny ogródek geologiczny czyli lapidarium.
Zgromadzone zostały w nim okazy podarowane przez okolicznych mieszkańców, a także przez żwirownię w Ługwałdzie.
Szkolne lapidarium jest mini ośrodkiem
edukacji geologicznej. Przy okazach zostały umieszczone tabliczki informacyjne,
a na ścianie szkoły tablica z podziałem
skał. Korzystanie z funkcji dydaktycznej
nie wymaga specjalnych przygotowań,
dlatego zapraszamy do zwiedzania nie
tylko uczniów i przedszkolaków, ale także całe rodziny. Będzie to z pewnością
dobry powód do obcowania z naturą.
Projekt został sfinansowany ze środków WFOŚiGW za pośrednictwem
WMODN w Olsztynie, AMB-J.K. PPHU
Sp .z o .o. Jan Ambroziak, Kazimierz Ambroziak, Ługwałd, prywatnych sponsorów

Iwona Kozłowska, Katarzyna Mańkowska

- przyjaciół szkoły oraz wkładem własnym
uczniów, nauczycieli i pracowników szko-

ły w Dywitach. Serdecznie dziękujemy
wszystkim darczyńcom.
IK, KM
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Kulinarne zmagania w gminie Dywity.

Co Kłobuk lubi najbardziej?

Na to pytanie potrafią odpowiedzieć wszyscy uczestnicy IX edycji Konkursu na Najlepszy Produkt Żywnościowy Gminy
Dywity „O Garniec Kłobuka”. W sobotę, 29 sierpnia 2015 roku, w malowniczej wsi Gady, przy ogromnej frekwencji sołectw (aż 11!), mieszkańców gminy i gości, odbyło się lokalne święto wszystkich smakoszy.
Przygotowane przez wsie i stowarzyszenia stoiska cieszyły oko i zmysły
wspaniałymi potrawami i unikalnym wystrojem. Rytm imprezie nadawały zaś
prezentacje przygotowane przez grupy z
poszczególnych miejscowości.
Bezapelacyjnym zwycięzcą konkursu
na stoisko sołeckie zostały Tuławki, które
w tym roku przeniosły nas w filmowo-mafijne klimaty rodem z „Ojca chrzestnego”
oraz znokautowały wszystkich kreacją
aktorską pani sołtys Marii Kozioł, przy
której mityczny Don Corleone wydawał
się być zwykłą mafijną szprotką...
W konkursie indywidualnym laury za
zajęcie pierwszych miejsc otrzymali:
- w kategorii: potrawy - Andrzej Rajewski, Ługwałd, „Żeberka na szybko”,
- w kategorii: wypieki - Joanna Marszelewska, Różnowo, „Sernik z morelą”,
- w kategorii: przetwory - Zbigniew Wąsik, Sętal, „Sery”,
- w kategorii: napoje - Tamara Samoiłło, Redykajny, „Sok z buraków”.

Ocen w konkursie indywidualnym dokonało Jury w składzie: Krystyna Dziodko,
restauratorka, właścicielka Restauracji
„Krys-Stan”, wielokrotna laureatka konkursu „Nasze kulinarne dziedzictwo - Smaki
regionu”; Jadwiga Kowalewska - pracow-
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nik Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie;
Krzysztof Bednarski - kucharz, uczestnik
3. edycji popularnego programu kulinarnego „MasterChef”.
afh

Siedem par z Gminy Dywity obchodziło Złote Gody.

50 lat wspólnego życia

W piątek 16 października 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dywitach siedem par małżeńskich świętowało jubileusz Złotych Godów! Było uroczyście, wzruszająco i bardzo serdecznie. Mówiąc o recepcie na długie, wspólne
życie, małżonkowie podkreślali, że ważna jest tolerancja, wyrozumiałość i szacunek.

Foto:Archiwum UG

Pary, które przeżyły ze sobą 50 lat,
otrzymały z rąk Daniela Zadwornego,
sekretarza Gminy Dywity, medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane
przez Prezydenta RP, a także życzenia od
wojewody i wójta Gminy Dywity. Jubileusz
poprowadziła Marzena Lipińska-Bugaj,
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Dywitach. Pary małżeńskie, które świętowały
Złote Gody, to Państwo: Elżbieta i Czesław Burakiewicz, Józefa i Jan Kampa,
Alina i Zdzisław Kołodziejczyk, Urszula i
Ryszard Komorowscy, Anna i Adolf Surówka, Genowefa i Baltazar Wójciak oraz
Barbara i Andrzej Zapotoczni. Niestety, na

jubileuszu nieobecna była ósma para, czyli
Lidia i Edward Mackiewicz. Jubilaci chętnie
dzielili się swoimi receptami na długoletnie
wspólne życie.
- Trzeba się szanować, iść na kompromisy, a wpadki trzeba wybaczać – mówi Czesław Burakiewicz, który poznał się bliżej z
żoną Elżbietą na zabawie sylwestrowej w
remizie strażackiej w Nowych Kiejkutach w
1964 roku.
Z kolei Barbara Zapotoczna zwróciła uwagę na dyplomację i miłość, bez których nie
może się obyć tak długoletni związek. - Do
tego tzw. cichych dni lepiej nie przeżywać,
tylko trzeba godzić się wieczorem – podkre-

śla Barbara Zapotoczna. - Ważne są też
wspólne zainteresowania, tolerancja i wyrozumiałość.
We wspaniałą muzyczną podróż zabrała uczestników Natalia Klykowa, nauczycielka PSM w Dywitach, która wystąpiła
z mini-recitalem fortepianowym. Podczas
występu nie zabrakło „Marszu Mendelsona”, czy utworów Chopina. Na zakończenie wszyscy odśpiewali jubilatom gromkie
„Sto lat”. Był tort i toast lampką szampana.
Każda z par dostała w prezencie po ciepłym kocu na jesienno-zimowe wieczory.
Wśród gości były także rodziny par obchodzących Złote Gody.
(jan)
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Wyjazd młodzieży z gminy Dywity do Parlamentu Europejskiego.

Kierunek - Bruksela
Dzień 22 września, ruch za pętlą autobusową w Dywitach. Młodzież, rodzice, walizki, plecaki, samochody, no i autokar.
Młodzi gotowi na przygodę, opiekunowie sprawdzają, czy wszyscy dotarli. Godzina 16.00. Autokar rusza do Warszawy,
a tam przesiadka i kierunek: Bruksela.
W Warszawie dosiada organizatorka
pani Karolina Rut, asystentka europosłanki pani prof. Danuty Hübner. Pani Karolina przedstawiła nam w autobusie już
dokładny plan wycieczki. Do Brukseli dotarliśmy 23 września około godziny 14.00.
Zwiedzanie rozpoczynamy od Parlamentu
Europejskiego. Tam pokazano nam salę
obrad. Następnie spotkaliśmy się z panią
prof. Danutą Hübner oraz panem Premierem Jerzym Buzkiem. Poruszanym tematem byli oczywiście emigranci i to, co nas
niepokoi.
Przedstawiciele europarlamentu opowiedzieli nam, jak to wygląda organizacyjnie. Pokazali nam „drugą stronę medalu”,
nieco nas uspokajając. Po spotkaniu udaliśmy się na wspólną kolację. W bardzo
miłej atmosferze spożywaliśmy posiłek
i w pewnym momencie dołączyli do nas
pani profesor i pan Premier. Pani Danuta
Hübner dyskutowała z grupą uczestników,
a pan Premier przysiadał na chwilkę do
każdego stolika i rozmawiał z każdym z
uczestników. To dla nas było bardzo niezwykłe, że osoby na takim stanowisku są
tak przystępne i otwarte.
Po spotkaniu i kolacji wróciliśmy do
hotelu. Grupa młodzieży z dywickiego
gimnazjum poprosiła swoich opiekunów
o wyjście na spacer. Sklepy były już zamknięte, ale można było popatrzeć na
piękne rzeczy na witrynach butików przez
szybę. Jak się okazało, rzeczy tam były
bardzo drogie, a w niektórych sklepach
nie było cen. Zaciekawiona młodzież pytała, dlaczego tu ich nie ma? Cóż, jak się
okazało, byliśmy zakwaterowani w hoteliku w luksusowej dzielnicy. Są tam butiki
dla ludzi zamożnych i nikt tam nie zadaje
przy zakupie pytań o cenę.
Następnego dnia w czwartek zwiedzaliśmy Brukselę i Antwerpię. W Brukseli
zwiedziliśmy Katedrę św. Michał i Guduli,
Grand Place, przepiękne Stare Miasto, ry-
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nek, symbol Brukseli - Manneken Pis oraz
powiększony 150 miliardów razy atom żelaza zwany Atomium. W Antwerpii poznaliśmy
historię miasta, zobaczyliśmy renesansowy
ratusz i gotycką katedrę. Widzieliśmy też,
dom w którym żył i pracował malarz Peter
Paul Rubens, jeden z najwybitniejszych artystów epoki baroku.
Przez całą drogę przewodniczka pani
Basia opowiadała nam historię Brukseli,
mówiła o różnych rodach królewskich i książęcych. Wytłumaczyła nam również, skąd
wzięły sie tam różnice językowe.
Mariola Grzegorczyk: Jak podobał się
Wam wyjazd? Czy uważacie, że takie wyjazdy są Wam potrzebne?
Kacper Kleszczyński: Mnie się bardzo podobał wyjazd do Brukseli. Mogłem się rozluźnić i odpocząć od zajęć szkolnych. Na
wycieczce mogłem pogadać z koleżanką z
dzieciństwa, ona mnie pamiętała, gdy byłem
kiedyś mały. A tak na poważnie, to takie wyjazdy są potrzebne młodym ludziom, ponieważ wtedy poznajemy kulturę danego państwa. Sprawdzamy swoją wiedzę oraz to,
czy umiemy się porozumieć z innymi. Było
super. I chciałbym, żeby takich wyjazdów

było jak najwięcej. Taki wyjazd daje nam
motywację do nauki, gdyż co innego, gdy
uczymy się o tym w szkole w klasie, a co
innego, gdy to widzimy na własne oczy.
Agata Rydzewska: Wyjazd mi się bardzo
podobał i uważam, że powinno być ich
więcej. Było naprawdę ciekawie.
Monika Lenda: Uważam, ze takie wyjazdy są dla nas wielce rozwijające. Na wyjeździe bawiłam się świetnie, poznałam
chociaż troszeczkę życie w Belgii, a także, jak działa Parlament Europejski i jak
wygląda tam zwykły dzień pracy. Wyjazd
odbył sie dzięki europosłance pani profesor Danucie Hübner, która okazała się być
bardzo miłą osobą. Podobnie zresztą i jej
asystentka Karolina, która jechała z nami
razem z Polski.
Bartosz Mituniewicz: Wyjazd bardzo mi
się podobał, ponieważ poznałem ludzi
tworzących współczesną historię. Takie
wyjazdy są potrzebne, aby młodzi ludzie
poznali świat.
MG: Szczególne podziękowania należą
sie Pani Henryce Bochniarz oraz Pani
Sołtys Bukwałdu Bogumile Brewce. Bez
tych Pań wyjazd naszej młodzieży byłby
niemożliwy.

Spręcowo – Sętal. Rowerowy Rajd Papieski 2015.

Pamięci Wielkiego Rodaka
W piękny, październikowy dzień przybyliśmy do Sętala, aby radośnie spędzając czas, uczcić pamięć naszego Wielkiego
Rodaka – Jana Pawła II. Skład grupy rowerowej był bardzo zróżnicowany, najmłodsza uczestniczka miała… 4 lata. Przybywając na miejsce, zostaliśmy ciepło przyjęci przez przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Sętala. Szkoda, że następny
dopiero za rok! Pogoda i humory tak, jak poprzednio, wszystkim dopisały znakomicie, a rowery były szybkie i sprawne.
Godnym podkreślenia jest fakt, że tegoroczny rajd papieski był licznie reprezentowany przez rodziny, bo przecież
nasz Ojciec Święty to patron rodzin. Jak
się okazało, liczebność rodziny miała
wymierne znaczenie. Im rodzina była
liczniejsza, tym miała większe szanse na
zdobycie atrakcyjnych nagród w konkursach, które przewidzieli organizatorzy.

Dzieci zdobywały nagrody za najpiękniejszy portret rodzinny, krzyżówkę, piosenkę
rodzinną oraz grę pt. „Sętalak”. Triumfatorami dnia została rodzinka Mazurów, której członkowie zebrali najwięcej punktów i
zostali zwycięzcami. Gratulujemy serdecznie!
Po zmaganiach konkursowych znalazł
się czas na wspólną życzliwą rozmowę

oraz zjedzenie smacznych gofrów, ciast
i cukierków. Upiekliśmy także przy ognisku kiełbaski, wypiliśmy ciepłą herbatkę z
sokiem malinowym i pełni wrażeń wróciliśmy do domów. W dobrych nastrojach i
pełni radości czekamy na przyszłoroczny
rajd. Serdecznie dziękujemy organizatorom - Stowarzyszeniu Przyjaciół Sętala
za wspaniałą organizację.
s.V.
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Frączki. Zajęcia plastyczno-przyrodnicze.

Rekreacja z motylami

„Motylarnia – miejsce edukacji i rekreacji” to przedsięwzięcie zrealizowane przez Stowarzyszenie „Nasza wieś” z Frączek dzięki środkom finansowym w kwocie 3100,00 zł otrzymanym w ramach programu „Działaj Lokalnie IX”.
W trakcie realizacji projektu przez
okres 3 miesięcy odbywały się zajęcia w
świetlicy. Dzieci pod nadzorem plastyka
poznawały gatunki motyli i ich wizerunki. Następnie malowały je na wcześniej
przygotowanych płytach ze sklejki, które posłużyły również do przygotowania
i zamontowania ogrodzenia wokół placu
zabaw.
W okresie wakacji dzieci w sposób
efektywny miały zorganizowany czas
wolny. W prace przy przygotowaniu
ogrodzenia włączyli się aktywnie rodzice, pomagali przy lakierowaniu płyt oraz
montażu ogrodzenia. Końcowym etapem
była impreza podsumowująca, w której
wzięli udział mieszkańcy wsi. Nastąpiło
uroczyste przecięcie wstęgi w wykonaniu
dzieci i rozpoczęły się zabawy. Nieste-

Tekst i foto: Alicja Wąsik
ty, pogoda nie podzielała radości dzieci i
zaczął padać deszcz. Zdążyliśmy jeszcze

wspólnie spożyć kiełbaski z grilla i ciasto
przygotowane przez rodziców.

Słupy. Zajęcia dla młodszych i starszych mieszkańców.

Świetlica pełna życia
Obecnie Stwowarzyszenie Miłośników Słup realizuje projekt „Świetlica pełna życia”, który rozpoczął się w lipcu bieżącego roku. Jego realizacja potrwa do 31 grudnia 2015 roku. Projekt przewiduje realizację zajęć komputerowo-fotograficznych, artystyczno-kulturalnych, kulinarnych i techniczno-rzemieślniczych.
Zajęcia
komputerowo-fotograficzne
stanowią rozszerzenie zajęć już organizowanych na świetlicy wiejskiej i przeznaczone są przede wszystkim dla dorosłych. W programie przewidziana jest
przede wszystkim nauka obsługi aparatu
cyfrowego i graficzna obróbka zdjęć.
Zajęcia artystyczno-kulturalne prowadzone będą dla różnych grup wiekowych
i dostosowane do potrzeb i możliwości
uczestników. Najmłodszym dzieciom
będą czytane książki nawiązujące do
technik plastycznych oraz pokazywane
slajdy z tego zakresu. Poznają także podstawowe techniki plastyczne, które będą
mogły od razu wykorzystać w praktyce.
Młodzież i dorośli zostaną wprowadzeni
w świat sztuki z wykorzystaniem bardziej
zawansowanych technik plastycznych.
Kolejne zajęcia - kulinarne - będą odbywać się w formie dwóch 3-godzinnych
spotkań, podczas których mieszkańcy
będą mogli wymienić się przepisami. W
trakcie zajęć techniczno-rzemieślniczych

Tekst i foto: SMS Słupy
uczestnicy nauczą się projektować oraz
wykonywać różnego rodzaju przedmioty
dekoracyjne z drewna, w tym m.in. skrzynki na kwiaty, karmniki dla ptaków, ławki,
ozdobne kosze na śmieci. Część z wykonanych przedmiotów zostanie wykorzystana do ozdobienia i doposażenia sołectwa.
Miejscem przeprowadzenia zajęć jest
świetlica wiejska w Słupach oraz teren
miejscowości Słupy. Do tej pory odbyły sie

zajęcia kulinarne, techniczno-rzemieślnicze oraz artystyczne, na których pokazano technikę Decoupage, O pozostałych
zajęciach bedziemy informowali na naszej stronie internetowej http://slupysms.
jimdo.com oraz tablicach informacyjnych
Sołectwa Słupy. Koordynatorem projektu
jest Bogusława Bylak, do której można
kierować swoje zapytania - tel.507-675919. Serdecznie zapraszamy.

Biblioteka przyjazna niewidomym
Biblioteka Publiczna w Dywitach (funkcjonująca przy GOK Dywity) została jednym z beneficjentów Programu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowych książek mówionych dla osób niewidomych i słabowidzących”.
Program realizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Henryka Ruszczyca
pod patronatem Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Dzięki niemu
do biblioteki trafiło specjalistyczne urządzenie, zwane Czytakiem. Jest ono przeznaczone dla osób niewidomych i słabo

widzących i służy do słuchania książek
cyfrowych w różnych formatach. Placówka
otrzymała również ponad 700 cyfrowych
książek mówionych nagranych przez Stowarzyszenie.
W ten sposób Biblioteka w Dywitach
dołącza do grona placówek przyjaznych
osobom niewidomym i słabowidzącym.

Szczegółowe informacje na temat wypożyczania Czytaka oraz tytułów audio
książek można znaleźć w Bibliotece, telefon 89 5120052. Zapraszamy i prosimy
o upowszechnianie tej informacji wśród
osób zainteresowanych i zachęcenia ich
do odwiedzenia biblioteki.
GOK
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Jubileusz 5-lecia Zespołu Wokalnego „Cantemus”.

Satysfakcja ze wspólnej twórczej pracy
Znany pisarz Terry Pratchett napisał kiedyś, że „(...) największą tragedią tego świata są ludzie, którzy nigdy nie odkryli, co
naprawdę chcą robić i do czego mają zdolności (...)”. Swoje szczęście i drogę do samorealizacji odnaleźli na pewno członkowie Zespołu Wokalnego „Cantemus”, który w listopadzie bieżącego roku świętować będzie jubileusz 5-lecia istnienia.
Pomysłodawczynią założenia zespołu
była, pracująca w Urzędzie Gminy Dywity, pani Alicja Wąsik. Wyróżnikiem chóru
jest fakt, że powstał w najbardziej oddalonej od Dywit oraz Olsztyna części gminy, tworząc wyjątkowo atrakcyjną formę
aktywności kulturalnej dla mieszkańców
zamieszkujących takie wsie jak: Frączki,
Nowe Włóki, Dąbrówka Wielka, Tuławki
i Gady.
Przez pierwsze lata istnienia zespół
działał pod egidą Urzędu Gminy Dywity
oraz pod opieką dyrygenta Andrzeja Borkowskiego i akompaniatora Tomasza Michalaka. Od roku 2013 „Cantemus” stał
się jednym ze stałych działań kulturalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach. Opiekę artystyczną nad zespołem
przejął dyrygent Krzysztof Włodarski, a
akompaniatorem został Michał Biedziuk.
Zespół w swojej historii uświetnił wiele wydarzeń lokalnych. Zdobył II miejsce
na Festiwalu Piosenki Patriotycznej w
Pieniężnie. Jest stałym gościem powia-

Tekst i foto: afh

towych obchodów Dnia Niepodległości. W
swoim repertuarze posiada tradycyjne piosenki warmińskie, międzywojenne tanga i
walce, pieśni narodowe, kościelne oraz poważny repertuar chóralny. Zespół liczy 26
śpiewaków. Miejscem spotkań „Cantemusa” jest Świetlica Wiejska w Tuławkach. W

każdy wtorek o godzinie 16:30 odbywają
się tam próby wokalne. Zespół bardzo
serdecznie zaprasza nowych członków.
Z okazji Jubileuszu życzymy Chórzystom i Opiekunom bogatych przeżyć artystycznych, udanych występów i satysfakcji płynącej ze wspólnej pracy twórczej.

ZS Dywity. Partnerstwo polsko-litewskie.

Wizyta nauczycielek ze szkoły w Kaunas
1 października naszą szkołę odwiedziły dyrekcja i nauczyciele z partnerskiej szkoły w Kaunas na Litwie. Partnerstwo podpisane zostało kilka miesięcy temu w Kownie. Szkoły mogą poszczycić się tym, że patronat honorowy nad tym przedsięwzięciem objęli: Urszula Lech - konsul honorowy Litwy i Jarosław Czubiński - ambasador RP w Republice Litewskiej.
Wizyta robocza trwała cały czwartkowy
dzień. Rano delegacja powitana została przez uczniów Zespołu Szkół, potem
panie zostały zapoznane z organizacją
pracy szkoły i zwiedziły szkolny budynek,
bacznie obserwując wystrój szkoły i pracę
na lekcjach. I jedno, i drugie wzbudziło w
nich zachwyt i uznanie, z czego jesteśmy
bardzo dumni.
Popołudnie przebiegło dość pracowicie. Nauczyciele przygotowywali wspólny
projekt wymiany uczniowskiej pod patronatem Polsko-Litewskiej Fundacji. Mamy
nadzieję, że spotka się on z akceptacją
i na wiosnę uczniowie gimnazjum wyruszą na wizytę warsztatową na Litwę,
gdzie wspólnie z uczniami litewskimi będą
dyskutować, analizować i praktykować
efekty wcześniejszej pracy. Projekt dotyczy tematyki społecznej i związany jest
z funkcjonowaniem uczniów zarówno w

Foto: Archiwum ZS Dywit

środowisku domowym, szkolnym jak i lokalnym. Po południu (po smakowitym i bardzo
obfitym obiedzie) delegacja ruszyła na zwiedzanie Dywit, a potem Olsztyna.

Ze szkołą w Kaunas planujemy jeszcze
kilka innych inicjatyw edukacyjnych, o których, mamy nadzieję, będzie można pisać
wkrótce.
ZS Dywity

Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie. V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

WMTDay 2015

25 września odbył się V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. 27 uczniów naszej szkoły zmierzyło się z trudnymi przypadkami mnożenia.
Egzamin zaliczyło 17 osób i zdobyło tytuł MT EXPERT. Teraz zwycięzcy
mogą szkolić tych, którzy tytułu eksperta
nie otrzymali i mamy nadzieję, że dzięki

temu w przyszłym roku pozostali uczniowie
też znajdą się na liście mistrzów.
Poza sprawdzianem pisemnym, odbył
się też konkurs na najładniejszy plakat pro-

mujący WMTDay. Zwycięzcę wybierali
wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
Pierwsze miejsce zdobyła Ania Pilguj z
klasy piątej. Gratulujemy!
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Dywity. Projekt „Sztukmistrzynie – Wiejska Pracownia Kobiet Kreatywnych”.

Jak zostać mistrzynią sztuki...

Najlepiej biorąc udział w projekcie Gminnego Ośrodka Kultury w Dywitach pod tytułem „Sztukmistrzynie - Wiejska Pracownia Kobiet Kreatywnych”. Projekt, dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu
Kultura Interwencje 2015.
Od czerwca do dnia dzisiejszego, pozwolił on ponad 70 paniom wziąć udział
w warsztatach artystycznych z takich
dziedzin jak malarstwo klasyczne, rękodzieło artystyczne (decoupage, ceramika), malowanie na jedwabiu, a nawet
kaligrafia japońska. Warsztaty odbywają
się w trzech miejscowościach: Tuławkach, Kieźlinach i Gadach, ale uczestnictwo w nich jest otwarte dla wszystkich
chętnych.
W dniu 21 listopada 2015 roku w Filii
GOK-u w Ośrodku Rzemiosł Zapomnianych w Gadach odbędzie sie uroczyste
zakończenie projektu pod hasłem „Niezła
sztuka - Babska sztuka!”, gdzie nie tylko będzie można obejrzeć wystawę prac
wykonanych przez uczestniczki projektu,
ale również wziąć udział w warsztatach
rękodzielniczych o tematyce świątecznej. Będzie m.in. możliwość wykonania

Foto: Archiwum GOK

wieńców świątecznych na drzwi, prac w
technice decoupage i transfer, ceramicznych szopek betlejemskich i innych. Zapra-

szamy wszystkich chętnych. Informacje
na www.gokdywity.eu lub pod numerem
telefonu 89 5120123.

Słupy. Koniec roku to czas podsumowań.

Działo się w Słupach

Kończący się rok przyniósł wiele zmian w Sołectwie Słupy. Był to czas ciężkiej pracy, ale i dobrej zabawy, a wspólne
działania pozwoliły zintegrować się i nawiązać bliższą współpracę pomiędzy mieszkańcami.
W 2015 roku zorganizowaliśmy wiele
imprez sołeckich, w tym już na samym
początku Sylwestra i Karnawałowy Bal
Przebierańców, w których każdorazowo
uczestniczyło kilkadziesiąt osób. Niewątpliwie największym wydarzeniem tego
roku był festyn sołecki z okazji 650-lecia
Słup. Dopisała zarówno pogoda, jak i
licznie przybyli mieszkańcy oraz sympatycy naszej miejscowości, a wspólne
świętowanie trwało do późnych godzin
wieczornych. Dzięki pracy wielu osób,
jak także wsparciu sponsorów i partnerów imprezy, możliwa była organizacja
wielu atrakcji oraz niespodzianek dla najmłodszych i tych nieco starszych uczestników festynu. Na koniec lata, we współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników
Słup, reprezentowaliśmy Sołectwo Słupy
na gminnym konkursie kulinarnym „O
Garniec Kłobuka”. Przygotowane zostało stoisko sołeckie i występ artystyczny
nawiązujący do tematyki sportowej. We
wrześniu podczas zorganizowanej przez
Sołtysa imprezy „Koniec Lata – Dzień
Ziemniaka” pożegnaliśmy przy wspólnym
ognisku kończące się wakacje.
Dzięki zaangażowaniu i pomocy naszych mieszkańców udało się w tym roku
wykonać wiele prac na terenie Sołectwa,
a nasza miejscowość staje się coraz
piękniejsza. Wczesną wiosną ułożyliśmy
z kamieni napis SŁUPY, który następnie
obsadzony został kolorowymi bratkami,
a potem ozdobnymi krzaczkami. Od tej
pory już każdy z daleka będzie widział,

Teks i foto: Radna i Sołtys Sołectwa Słupy
w jakiej wsi się znajduje. W maju wraz z
mieszkańcami oraz przy współpracy ze
Szkołą i Przedszkolem przeprowadziliśmy
wspólną akcję pod hasłem: „Wielkie sprzątanie Słup”, podczas której uporządkowaliśmy teren przy szkole, boisku piłkarskim
i placu zabaw. Bliżej wakacji, dzięki pracy
naszych niezawodnych „słupskich aktywistów”, wykonaliśmy nowe nasadzenia przy
zejściu na boiska oraz utworzyliśmy kolejny klomb przy sklepie.
W czerwcu i we wrześniu Sołtys wraz
z pomocą kilku mieszkańców dokończył,
rozpoczęty jeszcze w poprzednim roku,
remont kompleksu boisk do plażowej piłki
siatkowej oraz tenisa ziemnego. Zostały
wstawione nowe słupki do siatkówki, brama, furtki, poprawiono ogrodzenie oraz
uporządkowano otaczający teren. We
wrześniu wykonana została nowa tablica
ogłoszeń, która stanęła przy Kościele.
W bieżącym roku na terenie Sołectwa

Słupy zakończona została duża inwestycja w postaci wylania asfaltu na osiedlu
domków jednorodzinnych, która była
sfinansowana z budżetu Gminy Dywity.
Po wielu interwencjach Radnej i Sołtysa
udało się również doprowadzić do wymiany okien na Świetlicy Wiejskiej i podjęcia przez Gminę niezbędnych działań,
mających na celu uporządkowanie zasad
parkowania oraz ruchu pieszego i samochodowego w okolicach pętli autobusowej w Słupach. Obecnie włączyliśmy się
również do akcji „Mikołajkowa paczka dla
szczeniaczka z Tomaryn” (szczegóły akcji na stronie 2 „Gazety Dywickiej”).
Więcej informacji na temat wydarzeń
w Słupach, a także działań oraz inicjatyw
Radnej i Sołtysa na rzecz naszej miejscowości dostępnych jest na nowej, oficjalnej stronie internetowej Sołectwa Słupy www.solectwoslupy.pl oraz Funpage’u
www.facebook.pl/solectwoslupy.

Gazeta Dywicka nr 55, s. 12

Stowarzyszenie „Nasze Dzieci”. Cyfrowy Świat na Sztaludze.

Śladami warmińskich legend
Już po raz szósty Stowarzyszenie Nasze Dzieci zorganizowało warsztaty fotograficzne. Tym razem zajęcia są prowadzone w Brąswałdzie. Hasłem przewodnim zajęć jest hasło „Śladami legend Marii Zientary-Malewskiej”.
Na pierwszych spotkaniach przeglądaliśmy legendy i sprawdzaliśmy na mapie,
w jakich miejscach rozgrywają opisane w
nich wydarzenia. Niektóre z tych miejsc
udało się nam już zlokalizować i odwiedzić. Robimy tam zdjęcia oraz nagrania.
W warsztatach uczestniczy młodzież z
Brąswałdu, Bukwałdu i Dywit, a prowadzi
je pan Arkadiusz Dziczek.
Mariola Grzegorczyk: Co interesuje Cię
w projekcie? Dlaczego przychodzisz na
te zajęcia?
Paulina Tomaszewska: Uwielbiam robić
zdjęcia i dlatego biorę udział w tym projekcie. Na nim rozwijam się i robię to, co
kocham. W dodatku mogę też spędzać
miłe chwile z moimi kolegami i koleżankami.
Kacper Kleszczyński: Zajęcia fotograficzne są bardzo ciekawymi zajęciami,
ponieważ sami tworzymy różne rzeczy.
Działamy w grupie, w której możemy
miło i z humorem spędzić czas. Tworzymy różnymi metodami zdjęcia. A przy
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okazji kręcimy też film, co lubię najbardziej,
bo jest to moje hobby.
Julia Jankowska: Lubię przychodzić na
te zajęcia, ponieważ mogę rozwijać pasję
fotografowania, nauczyć się wiele na ten
temat, odkryć piękno natury, ale również
poznać bliżej postać Marii Zientary-Malewskiej i jej legendy.
Julia Kowalik: Od zawsze lubiłam robić
zdjęcia, a dzięki takiemu projektowi rozwijam swoją pasję. Uczęszczam tam, po-

nieważ są bardzo interesujące zajęcia
z panem Arkiem. Dowiaduję się nowych
tajników fotograficznych, a także poznaję
bliżej postać Marii Zientary-Malewskiej.
Jest jednak coś, co najbardziej przyciąga
moją uwagę, czyli wywoływanie w ciemni
zdjęć.
MG: Dziękuję za rozmowę.
Projekt jest współfinansowany ze środków Urzędu Gminy Dywity oraz sponsora, firmy „Sprint”.

Różnowo. Muzyczny pomysł na współpracę.

„ProdżektPiosenka pisane razem”

To nazwa projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Warmińska Wieś” w Różnowie w ramach
Programu „Równać Szanse PAFW”. Przedstawienie efektu finalnego odbędzie się w listopadzie.
20 młodych osób, uczniów gimnazjum
i szkół ponadgimnazjalnych z terenu
gminy Dywity, od niemalże 15 miesięcy
ciężko pracuje, aby nakręcić teledysk.
I nie chodzi tu o nagranie jakiegoś covera, tylko o zupełnie nowy, autorski utwór.
Młodzież skomponowała muzykę, wymyśliła tekst i pracuje nad scenami do
teledysku.
- Tytuł naszego projektu oddaje jego
charakter - mówi koordynatorka Monika Kur-Rydzewska. Projekt dotyczy
piosenki, jest nowoczesny i stawia na
współpracę.
Istotą programu „Równać Szanse” są
lokalne projekty, które dla młodych ludzi
mają być ciekawym wyzwaniem i szansą
współpracy z innymi, by razem osiągnąć
wspólny cel, ucząc się po drodze, jak raZS Dywity. Warsztaty modelarskie.

Foto: Archiwum

dzić sobie z zupełnie nową rolą i jak wykorzystywać zupełnie nowe kontakty, które
nawiązują. Wszechstronne umiejętności
społeczne to bowiem cecha człowieka

kompetentnego, budzącego zaufanie,
pomocnego innym i zaradnego w jak
najbardziej pozytywnym sensie.
MK

„Lataj z latawcem”

- Już od trzech lat chodzi za mną pomysł zorganizowania konkursu na najlepszy latawiec. Pamiętam, jak razem z ojcem
w domu robiliśmy latawce - powiedział do mnie pan Janusz Ciepliński, dyrektor Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach. - Więc działamy - pomyślałam.
Kilka rozmów, życzliwi ludzie i już
warsztaty mamy za sobą. Pan Cezary
Turejko, mieszkaniec naszej gminy z
Redykajn, od dziecka zajmuje sie modelarstwem i społecznie zgodził się zrobić

warsztaty dla dzieci i młodzieży. Zajęcia
odbyły się w soboty 10 i 17 października na
terenie dywickiego gimnazjum. Uczestniczyło w nich dwudziestka młodych uczniów
ze szkoły podstawowej i gimnazjum, nie-

którzy z ojcami. Materiały na zajęcia zakupiło Stowarzyszenie Warmińska Wieś
a listewki przygotował pan Cezary. W
najbliższym czasie planowany jest konkurs „Lataj z latawcem”.
Mery
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Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie. Projekt „Moje miasto jest ciekawe”.

Historia ukryta w cegłach

W dniach 11 i 12 października uczniowie Szkoły Podstawowej w Bukwałdzie uczestniczyli w projekcie „Moje miasto jest
ciekawe - Olsztyn” przygotowanym przez Warmińsko–Mazurski Oddział PTTK w Olsztynie. Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania Olsztynem, szczególnie wśród młodzieży szkolnej.
W poniedziałek uczniowie klas IV-VI
uczyli się poznawać historię miasta na
podstawie cegieł. Przewodnik PTTK pan
Andrzej Bobrowicz wyjaśniał im, z jakich
materiałów najpierw budowano domy i
jak one wyglądały. Uczestnicy dowiedzieli się, jak ważnym budulcem na naszych
terenach jest cegła i jak powstaje. Po
wielkości i układzie cegieł uczyli się określać, czy budowla jest stara, czy nowa.
Zapoznali się również z licznymi i interesującymi zdobieniami elewacji olsztyńskich kamienic.
Pozostałe klasy, zarówno 11 jak i 12
października, wzięły udział w grze miejskiej. W tym roku pozwalała ona uczestnikom na poznanie głównych akwenów
położonych na terenie Olsztyna. Grę
prowadziła przewodnik PTTK - pani Aneta Jastrzębska. Podczas przejścia trasą

Foto: zak

od pomnika Mikołaja Kopernika do Jeziora
Długiego opowiadała m. in. o dawnym młynie położonym nad rzeką Łyną, a obecnie
odrestaurowanym, o rzekach płynących
przez miasto oraz o jeziorach w nim się
znajdujących. Informacje te pozwoliły na

rozwiązywanie zagadek, a następnie
na utworzenie hasła „Chrońmy nasze
wody”. I choć pogoda nas nie rozpieszczała, uczniowie z zainteresowaniem
chłonęli wszelkie informacje oraz widoki
dotąd im nieznane.
MR

Szkoła Podstawowa w Dywitach. Projekt matematyczny.

Nie tylko dla geniuszy – „Festiwal w Matłykowie”
Od września do grudnia 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Dywitach będą realizowali projekt matematyczny:
Nie tylko dla geniuszy – „Festiwal w Matłykowie”. Głównym celem naszych działań jest rozbudzenie w uczniach zainteresowania matematyką oraz popularyzacja treści z jej zakresu.
Festiwal w Matłykowie to zadania polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu
wioski matematycznej. W trakcie prac
uczniowie staną się: mierniczymi, malarzami, dekoratorami wnętrz, a przede
wszystkim twórcami domów, w których
zamieszkają rodziny powiązane z różnymi zagadnieniami matematycznymi (np.
Dom Rekinów Finansowych). Pod okiem
koordynatora ułożą i zweryfikują zadania.
Przygotują prezentacje o sławnych matematykach, a także zaproszą do wspólnej
zabawy uczniów szkoły.
Udział w zajęciach ma być dla uczniów
zabawą i przyjemnością. Realizacja określonych zagadnień oraz międzyklasowy
charakter pracy da możliwość współpracy i nauki uczniom klas IV–VI o różnych
osiągnięciach matematycznych. Projekt
dofinansowała Fundacja mBanku.

Tekst i foto: Kamila Rakowska

Szkoła Podstawowa w Spręcowie. Akcja „Oni czytają!”

Zakupiono ponad 100 egzemplarzy
„Samo już czytanie książek kształci ludzi. Im więcej się czyta, im lepsze książki, tym bardziej kształcą one swoich czytelników”. To słowa Stanisława Konarskiego - pisarza, pedagoga i publicysty. Stanowiły motyw przewodni akcji doposażenia biblioteki Szkoły Podstawowej w Spręcowie w nowe i atrakcyjne książki.
Sponsorami byli rodzice naszych
uczniów. Każda kupiona w tej akcji
książka zawiera pamiątkową wklejkę z
imieniem i nazwiskiem ucznia. Przyszli
czytelnicy książek będą wiedzieli, komu
zawdzięczają przyjemność jej czytania. A
jest co czytać! Skala zainteresowania ak-

cją bardzo mile nas zaskoczyła. Zakupiono
ponad sto egzemplarzy. Niektórzy rodzice
byli bardzo hojni. Ich dzieci mają kilka pamiątkowych książek, które będą cieszyć
ich młodsze rodzeństwo i kolegów.
Rodzice uczniów szkoły w Spręcowie
wiedzą, jak ważne jest wykształcenie w ży-

ciu człowieka. Wiedza zawarta w książkach, które kupili, na pewno pomoże odnieść sukces niejednemu dziecku.
Serdecznie dziękujemy darczyńcom za
udział w akcji. Wdzięczni czytelnicy.
SPSpręcowo
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Bukwałd. Fundacja Albatros.

Spotkanie ze skrzydlatymi przyjaciółmi
Ośrodek Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie inauguruje nowy rok szkolny i akademicki w „Ptasiej Akademii”. Akademię zamieszkują ptaki, których nie udało się przywrócić ich naturalnemu środowisku, trwale niepełnosprawne i potrzebujące stałej opieki.
Celem projektu jest przybliżenie odwiedzającym tajemnic ich świata. Powstały
w tym celu nowe woliery. Jedna z nich
służyć będzie bezpośredniemu spotkaniu
człowieka ze skrzydlatymi przyjaciółmi.
W ich sąsiedztwie stanął pawilon z bali,
w którym będą odbywać się zajęcia. Teren usiany jest permakulturowymi ogródkami, co daje niezapomniane wrażenie
powrotu na wieś naszego dzieciństwa.
Mamy nadzieję, że w tak przygotowanym otoczeniu zarówno dzieci jak i dorośli będą mogli doświadczyć bliskiego
kontaktu z przyrodą i zarazić się pasją jej
ochrony. Zapraszamy do zapoznania się
z ofertą Ptasiej Akademii (prowadzimy
też zajęcia w przedszkolach i szkołach)
na naszej stronie: http://www.falbatros.

Foto: JB

pl/ptasia-akademia. Uczestnicy dowiedzą
się, co lubią jeść ptaki, dlaczego potrafią

latać i bezbłędnie odnajdują drogę do
swoich gniazd.
Joanna Biedrzyńska

Słupy. Drugi rok działalności Stowarzyszenia Miłośników Słup.

Projekty, warsztaty i spotkania
SMS działa już drugi rok na rzecz rozwoju wsi Słupy, wspomagając działanie świetlicy wiejskiej. Poszukujemy ludzi,
którzy będą Nas wspierać swoją wiedzą, pomysłami i chęcią zrobienia czegoś dla własnej miejscowości i lokalnej społeczności, ludzi otwartych na działanie na rzecz innych, którym wystarczy sama satysfakcja z tego, co robią. Oto relacja
z drugiego roku działalności SMS.
We wrześniu 2014 roku z inicjatywy
SMS odbywały się zajęcia z języka angielskiego dla dorosłych (jako kontynuacja
zajęć z roku poprzedniego) oraz dla dzieci
(grupa przedszkolna i klasy I-III). Osoby
dorosłe uczęszczały na kurs komputerowy będący kontynuacją zajęć z Fundacji
Latarnik. W październiku zakończyliśmy
projekt „Makieta naszej miejscowości
- spotkania plastyczno-techniczne dla
mieszkańców Sołectwa Słup.” Można ją
obejrzeć w świetlicy wiejskiej – są na niej
domy, ulice, boiska.
6 grudnia SMS uczestniczył w Mikołajkach dla dzieci, na których piekły one
pierniczki i ubierały choinkę, zaś tuż przed
świętami prowadziliśmy warsztaty ozdób
świątecznych dla mieszkańców Słup, finansowane z środków sołeckich, na których każdy mógł przyjść i wykonać m.in.
stroiki i wieńce adwentowe. Wspólna wigilia, z księdzem proboszczem Zbigniewem
Meją, odbyła się 20 grudnia.
Na przełomie stycznia i lutego wspomagaliśmy zajęcia w świetlicy wiejskiej w
ramach zorganizowanych przez GOK Dywity ferii zimowych. Uzupełnieniem zajęć
GOK-u były spotkania zorganizowane i
prowadzone przez SMS: „Podróże do starożytnego Egiptu”, „Podróż do Świata Bajek”, „Podróż do świata legend polskich”,
„Piracka Przygoda”.
W lutym i marcu pracowaliśmy nad projektami, które miały wesprzeć prace świetlicy i obchody 650-lecia Słup finansowa-

ne przez gminę Dywity i Warmiński Zakątek.
Pierwszy projekt pod nazwą „Organizacja
obchodów 650-lecia miejscowości Słupy”
zaplanowaliśmy na maj, natomiast drugi –
„Świetlica pełna życia” - został przewidziany
do realizacji od lipca do grudnia 2015 roku.
Projekt złożony do Warmińskiego Zakątka
do konkursu grantowego „Działaj lokalnie”
przewidywał zajęcia z dziennikarstwa z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych i stworzeniem biuletynu informacyjnego.
W połowie marca uczestniczyliśmy w
warsztatach, na których pomagaliśmy robić
drewniane dekoracje w postaci owadów,
kwiatów i zwierząt, które miały upiększyć
naszą miejscowość. Na początku maja
otrzymaliśmy potwierdzenie sfinansowania
projektu „Organizacja obchodów 650-lecia
miejscowości Słupy”. Z uzyskanych środków projektowych zorganizowaliśmy stoisko
historyczne, na którym można było poznać
historię Słup, obejrzeć makietę naszej miejscowości, a także odnaleźć się na starych
zdjęciach z przedszkola i szkoły. Zajęliśmy
się również oprawą muzyczną festynu i zafundowaliśmy dzieciom atrakcję w postaci dmuchanej zjeżdżalni. Stowarzyszenie
przygotowało stoisko z domowymi ciastami,
które piekły mieszkanki Słup, oraz przepyszną grochówką przygotowaną przez kucharki
z Przedszkola w Słupach.
W lipcu otrzymaliśmy dofinansowanie na
projekt „Świetlica pełna życia”. Przewidziane są w nim warsztaty kulinarne, zajęcia

artystyczno-kulturalne,
techniczno-rzemieślnicze oraz komputerowo-fotograficzne. 7 sierpnia ruszyły pierwsze zajęcia
techniczno-rzemieślnicze, podczas których uczestnicy mogli wykonać różnego
rodzaju przedmioty dekoracyjne z drewna, m.in.: karmiki, kwietniki oraz kosze
na śmieci. 20 sierpnia odbyły się zajęcia
kulinarne, na których mieszkańcy mogli
wymienić się sprawdzonymi przez siebie
przepisami i przyrządzić wspólnie różne
potrawy.
29 sierpnia reprezentowaliśmy nasze
Sołectwo w konkursie o Garniec Kłobuka.
Na tę okazję przygotowaliśmy program
artystyczny. Udekorowaliśmy nasze stoisko „na sportowo” i zaopatrzyliśmy je w
domowe ciasta i przetwory o sportowych
nazwach. Braliśmy też 6 września udział
w festynie w Brąswałdzie, gdzie wystawiliśmy stoisko z domowymi potrawami reklamujące Stowarzyszenie.
Drugie zajęcia kulinarne odbyły sie tuż
przed współorganizowaną wraz z Sołtysem i radną imprezą „Zakończenie lata
-Dzień Ziemniaka” w dniu 12 września.
Mieszkańcy przygotowywali przekąski na
ognisko, m.in. Sałatkę Chłopską czy sos
czosnkowy, które razem spożywaliśmy,
piekąc kiełbaski i ziemniaki ufundowane
przez Stowarzyszenie. Obecnie realizujemy kolejne części zajęć techniczno-rzemieślniczych oraz komputerowo-fotograficznych. Serdecznie zapraszamy.
SMS SŁUPY
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TROPEM WARMIŃSKIEJ PRZYGODY, CZ. 32
Miniona i obecna rzeczywistość na starej pocztówce
Dywity przez stulecia zmieniały swe
oblicze – od małej wsi z drewnianą zabudową – po dużą miejscowość z blokami
mieszkalnymi. Fragmenty dawnego wizerunku naszej wsi zachowały się jednak
między innymi na starych pocztówkach
oraz fotografiach.
Na tej prezentowanej obok, już na
pierwszy rzut oka, nietrudno odgadnąć, z
którego miejsca w Dywitach została wykonana. Mimo, że zdjęcie zrobiono około
stu lat temu, to część budynków, obecnie o nieco innym wyglądzie, zachowała
się do dziś. Na zdjęciu widzimy, jak wiele
się też zmieniło… unowocześniło… i wypiękniało… Jednak, mimo upływu tylu lat,
nad miejscowością wciąż dominuje neogotycka wieża parafialnego kościoła.
Henryk Mondroch
Zespół Szkół w Tuławkach. Projekt „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

Dotknij i usłysz kulturę Warmii
Zespół Szkół w Tuławkach wziął udział w II edycji konkursu grantowego Fundacji Banku WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”. Na konkurs wpłynęło ok. 3 tysięcy wniosków, natomiast dofinansowano jedynie ok. 300. Zespół Szkół w Tuławkach złożył projekt zatytułowany „Dotknij i usłysz kulturę Warmii”.
Celem tego projektu jest umożliwienie
udziału dzieciom z najbiedniejszych rodzin w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych, a także aktywne uczestnictwo w
warsztatach tanecznych, muzycznych,
plastycznych, garncarskich, rękodzielniczych i poszerzenie wiedzy dzieci o dziedzictwie kulturowym Warmii. Inicjatorką
przedsięwzięcia jest p. Iwona Kubiak, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w
szkole filialnej we Frączkach. Projekt adresowany jest do 50 dzieci w wieku 6-9 lat
z naszej szkoły a także do ich rodziców.
W ramach projektu zaplanowane są
różnorodne działania, np.: wycieczki do
skansenu, zwiedzanie Olsztyna z przewodnikiem, zajęcia teatralne z aktorem,
konkursy plastyczne, recytatorskie, fotograficzne oraz warsztaty muzyczne,
taneczne, plastyczne i nauka pieśni warmińskich. W ramach projektu odbędzie
się również cykl spotkań pt.: „Czytamy
baśnie warmińskie”, na które zaprosimy
znane w naszym środowisku osoby. Do

Foto: Archiwum ZS Tuławki

współpracy przy przygotowywaniu przedstawienia teatralnego, które ma zwieńczyć
projekt, zaprosiliśmy aktorów z Olsztyńskiego Teatru Lalek.
W połowie września na gali Fundacji Banku WBK w Warszawie odbyło się uroczyste

wręczenie grantów, na której obecna była
p. Iwona Kubiak i dyrektor Zespołu Szkół
w Tuławkach p. Mariola Soroka-Christow.
Galę już po raz drugi prowadziła sympatyczne para prezenterów - A. Cegielska
i K. Wesołowski.
MS

Dąbrówka Wielka. Działaj lokalnie.

Okazały grzybek i miejsce na ognisko

W Dąbrowce Wielkiej zakończono budowę ładnego i obszernego grzybka z miejscem na ognisko. W realizacji tego planu pomógł
mieszkańcom konkurs „Działaj Lokalnie IX” ogłoszony przez Ośrodek Działaj Lokalnie - Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek”.
We wsi powstało zadaszenie ze stolikami i ławkami oraz
specjalne zabezpieczone miejsce do rozpalania ogniska, a
przy nim drewniane ławy. Wspólna praca pozwoliła również
na lepsze poznanie się mieszkańców oraz dała fantastyczny efekt, z którego przez następnych wiele lat będzie mogło
korzystać całe społeczeństwo Dąbrówki Wielkiej. Wielkie
gratulacje dla Dąbrówki!
(jan)

Foto: gminadywity.pl
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Mistrzostwa Polski w Radomiu. Historyczny weekend.

Alicja Potasznik brązową medalistką Mistrzostw Polski

Alicja Potasznik, lekkoatletka GUKS Dywity, została brązową medalistką Mistrzostw Polski młodziczek na
dystansie 100 metrów! Ten wspaniały i historyczny sukces odniosła podczas zawodów mistrzowskich, które
odbyły się w weekend 26-27 września w Radomiu.
- To pierwszy, wymarzony medal, który
został wywalczony przez Alę w bardzo
trudnych warunkach – podkreśla Szymon
Niestatek, trener Alicji Potasznik. – Brąz
na dystansie 100 metrów Ala uzyskała
przy padającym deszczu i bardzo silnym
przeciwnym wietrze.
Jadąc na mistrzostwa Alicja Potasznik
wcale nie była faworytką na dystansie
sprinterskim. Do Radomia zawodniczka
z Dywit przyjechała z dziesiątym czasem
spośród startujących. Po biegach eliminacyjnych Ala miała szósty czas, jednak
w finale pokazała charakter i znakomitą
wytrzymałość szybkościową, co zaowocowało trzecim miejscem i brązowym medalem z czasem 12,75 sekundy.
- Taki sam czas uzyskała zdobywczyni
drugiego miejsca – mówi Szymon Niestatek. – Dopiero analiza fotofiniszu wykazała, że Alicja przegrała srebro o trzy tysięczne sekundy, czyli o szerokość palca.
Trener i zawodniczka przeżyli niezwykle
miłe chwile podczas dekoracji, gdy cała
lekkoatletyczna Polska usłyszała o Dywitach. W niedzielę zawodniczka z Dywit rywalizowała na dystansie 300 metrów. Alicja pobiegła świetnie w jednym z czterech
biegów rankingowych bijąc przy okazji
swój rekord życiowy (40,94). Po zsumowaniu wyników we wszystkich czterech
biegach okazało się, że Alicja Potasznik
uzyskała czwarty czas. Do drugiego brązowego medalu zabrakło jej 0,3 sekundy!
Zdobycie medalu mistrzostw Polski to
największy sukces lekkoatletyczny w hiBrąswałd. XIII Biegi Przełajowe.

Tekst i foto: SN

storii Gminy Dywity. Kosztował on wiele pracy zarówno zawodniczkę, jak i trenera. Alicja
Potasznik poświęca tygodniowo na treningi
od 10 do 12 godzin, do tego trzeba dołożyć
wyjazdy na obozy sportowe i zawody.
- Mam nadzieję, że ten sukces doda motywacji innym zawodnikom oraz zachęci
dzieci i młodzież do uprawiania sportu –
zauważa Szymon Niestatek. – Zapraszam
młodych ludzi na wspólne zajęcia lekkoatletyczne. W listopadzie do użytku będzie oddany zmodernizowany stadion w Dywitach
z tartanową bieżnią. Wszelkie informacje o
treningach można uzyskać pod numerem
telefonu: 733757693.
Jako trener dziękuję przede wszystkim
Ali, – mówi na zakończenie pan Szymon

Niestatek - a także jej rodzicom Agnieszce
i Mariuszowi Potasznik za wsparcie i zrozumienie. Dziękuję również za dużą pomoc ze strony Gminy Dywity. Dzięki temu
możemy prowadzić zajęcia lekkoatletyczne w Dywitach, jeździć na zawody po terenie kraju oraz dofinansowywać naszej
młodzieży obozy sportowe. Dziękuję też
za współpracę nauczycielom wychowania
fizycznego z Dywit czyli pani Ewie Lewandowskiej oraz panu Krzysztofowi Sieradzkiemu. Wielkie dzięki też dla reszty grupy,
która na treningach tworzyła fajną atmosferę do ciężkiej pracy, tj. Paulinie Potasznik, Izie Jatkiewicz, Izie Górczak, Natalii
Grubert oraz Konradowi Szczęsnemu. To
też was sukces – dodaje.

Rośnie popularność biegania

Dnia 30 września, na malowniczych trasach w Brąswałdzie, odbyły się Mistrzostwa Gminy Dywity w Biegach Przełajowych. W XIII edycji Biegu Brąswałdzkiego wzięło udział 111-stu uczniów ze szkół z terenu gminy. Tak duża frekwencja
podczas zawodów pokazuje, że popularność biegania jako podstawowej formy sportu i rekreacji wciąż rośnie.
- Poziom był wysoki, dało się dostrzec
kilka bardzo utalentowanych dzieci ze
sporym potencjałem do uprawiania lekkiej atletyki. Przy systematycznym treningu mogą one osiągnąć spore sukcesy w przyszłości - ocenia sędzia główny
mistrzostw Szymon Niestatek, trener
Gminnego Klubu Lekkoatletycznego
„GUKS” Dywity.
Mistrzostwa pokazały, że bardzo fajnie prowadzona jest praca z dziećmi ze
Szkoły Podstawowej w Dywitach. Podopieczni pani Ewy Lewandowskiej zdobyli aż 7 medali. Dobrze pokazała się
również szkoła ze Spręcowa zdobywając
2 medale, zaś po jednym medalu pojechało do Frączek, Tuławek oraz Bukwałdu. Z kolei Szkoła ze Słup dzięki dużej
ilości wysokich miejsc, zajęła świetnie
trzecie miejsce w tzw. „drużynówce”, za

co otrzymała okazały puchar. W kategorii
gimnazjów cztery medale zdobyli uczniowie z Dywit, zaś dwa powędrowały do Tuławek (podopieczni pani Joanny Skóry).
Medaliści mistrzostw w poszczególnych
kategoriach:
Szkoła podstawowa – grupa młodsza
dziewcząt: 1. - Kucińska Julia, 2. - Welenc
Marta (obie SP Dywity), 3. - Bołtromiuk
Greta (SP Spręcowo). Grupa młodsza
chłopców: 1. - Kucharzewski Szymon,
2. - Nowak Jakub (obaj SP Dywity), 3. Markiewicz Jakub (SP Spręcowo). Grupa
starsza dziewcząt: 1. - Rumińska Justyna
(SP Frączki), 2. - Melnyk Roksana (SP Tuławki), 3. - Jastrzębska Maria (SP Dywity). Grupa starsza chłopców: 1. - Michalak
Jan (SP Dywity), 2. - Maleszka Mateusz
(SP Dywity), 3. - Truszczyński Olaf (SP
Bukwałd).

Gimnazjum – dziewczęta: 1. - Potasznik Alicja, 2. - Górczak Izabela (obie
Gimnazjum Dywity), 3. - Sakowska Oliwia (Gim. Tuławki). Chłopcy: 1. - Tunkiewicz Szymon (Gim. Tuławki), 2. - Sociński Bartosz, 3. - Paluch Sylwester (obaj
Gim. Dywity).
Gratulacje należą się również nauczycielom, którzy przygotowywali dzieci do
zawodów tj.: SP Dywity - p. Ewa Lewandowska, SP Spręcowo, SP Bukwałd - p.
Szymon Niestatek, SP Frączki - p. Szymon Jurczak, SP Słupy - p. Artur Wilemski, ZS Tuławki - p. Joanna Skóra, GIM
Dywity - pani Anna Lewońko.
Głównym organizatorem było Dywickie Zrzeszenie LZS. Podziękowania
należą się również OSP z Brąswałdu za
bardzo dużą pomoc przy organizacji mistrzostw.
GUKS

