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Program nie jest jeszcze zatwierdzony, ale już teraz przedsiębiorcy muszą się liczyć z tym, że będzie to „trudny pieniądz”,
bo zmieni się wiele zasad. Generalnie będą preferowane pomysły związane z inteligentną gospodarką, a więc z udziałem
naukowców i placówek badawczych. Nie ma przy tym mowy, by
nie uwzględniały ochrony środowiska. W naszym regionie na
pomoc unijną mogą liczyć trzy sektory: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości i przemysł drzewno-meblarski.
Dywity kojarzą się przede wszystkim z miejscem zamieszkania i komfortowego wypoczynku. Ten fakt zauważyła, firma
Arbet, która podczas Forum zaprezentowała gotowe projekty
osiedla przy drodze krajowej nr 51, przy wjeździe do Dywit od
strony Olsztyna.
Jakub Wojnarowski, zastępca dyrektora generalnego Konfederacji Lewiatan spojrzał na Polskę z globalnego punktu widzenia. Okazuje się, że wyglądamy całkiem nieźle i pod względem
cywilizacyjnym nie jesteśmy gorsi od innych krajów.
Wójt Gminy Dywity przedstawił również przedsiębiorcom stanowisko samorządów lokalnych w sprawie bezpieczeństwa na
drodze krajowej nr 51 od Olsztyna do przejścia granicznego
w Bezledach. Zebrani jednogłośnie poparli działania władz gminy mające na celu doprowadzenie do modernizacji DK51. Jej
modernizacja poprawi nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców,
ale pozwoli na dalszy rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
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System Powiadomień Masowych
Od poniedziałku 24 lutego na terenie Gminy Dywity uruchomiony został System Powiadomień Masowych. Za pomocą SMS-a mieszkańcom gminy będą przekazywane najważniejsze informacje dotyczące wydarzeń, awarii sieci wodociągowych i gazowych, utrudnień komunikacyjnych, zmianach w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej, informacje o harmonogramie odbioru odpadów komunalnych itp.

By otrzymywać SMS-y, wystarczy zarejestrować się
do systemu wysyłając SMS-a o treści DYW DYW (DYW
spacja DYW)
na numer 669 601 300
(koszt według taryfy twojego operatora).
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Afrykański Pomór Świń.

Luty tragiczny na drogach
W lutym na drogach przebiegających przez gminę Dywity było
wyjątkowo niebezpiecznie. Do najtragiczniejszego wypadku doszło we wtorek 11 lutego na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 51
i powiatową 1501N w kierunku Bukwałdu. Samochód ciężarowy
zderzył się z dwoma autami osobowymi. Kierowca jednego z samochodów osobowych poniósł śmierć na miejscu. Droga była zablokowana przez 6 godzin.
Równie niebezpiecznym dniem był 21 litego. Poranne przymrozki spowodowały, że na drogach powiatowych wystąpiła gołoledź.
Na skutki nie trzeba było długo czekać. O poranku służby ratownicze odebrały zgłoszenia o dwóch wypadkach. Pierwszy miał miejsce na ulicy Barczewskiego w Dywitach tuż po godzinie siódmej.
Auto osobowe na oblodzonej drodze wpadło w poślizg i uderzyło w
metalowy płot. Kobieta i dziecko zostały odwiezione do szpitala.
Kolejne zdarzenie miało miejsce na drodze powiatowej pomiędzy krzyżówką na Barczewko a Słupami. Tuż przy jeziorze Wadąg,
na łuku drogi, zderzyły się czołowo dwa auta osobowe. W wyniku
zderzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Na szczęście tym
razem w wypadkach nikt nie zginął.
KZ

Foto: KZ

Wiosenna zbiórka odpadów
Gmina Dywity organizuje wiosenną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu AGD i RTV. Zbiórka
odbędzie się w dniach 14-18 kwietnia 2014 roku. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 kwietnia 2014 roku pod numerem
telefonu: 89 530 50 60, lub pocztą elektroniczną na adres: kwo.kwo@wp.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres, informację o rodzaju odpadów.
Odpady wielkogabarytowe – to odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak:
• meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody),
• dywany,
• wózki dziecięce,
• materace, pierzyny,
• rowery,
• zabawki dużych rozmiarów.
Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne, takie jak:
• deski drewniane, belki, panele,
• ramy okienne, drzwi,
• płoty,
• wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki,

Do 5 marca w systemie zarejestrowanych jest już ponad 250 numerów telefonów. Liczymy na dalsze zainteresowanie i zgłaszanie się kolejnych Mieszkańców do bazy systemu. Zapraszamy.

• grzejniki,
• płytki, rolety,
• części samochodowe, motorowery,
• kosiarki spalinowe,
• odpady remontowe,
• odpady ogrodowe,
• worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi.
Zgodnie z art. 5. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) demontaż zużytego sprzętu, obejmujący usunięcie
z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części
składowych, może być prowadzony wyłącznie w zakładzie przetwarzania. W związku z tym odbierane będą tylko „elektro-śmieci”
nierozebrane.
KZ

Afrykański pomór świń (ASF) to szybko szerząca się, zakaźna
choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF w związku,
z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia.
Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub
pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. W przypadku terenów o wysokim zagęszczeniu gospodarstw utrzymujących świnie,
rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób odwiedzających gospodarstwo, jak również przez zakażoną paszę, wodę, wyposażenie
oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami).
W chwili obecnej liczne ogniska ASF występują na terytorium
Federacji Rosyjskiej. Dodatkowo ogniska ASF wykryto w 2012r.
na Ukrainie, w 2013r. na Białorusi i w 2014r. na Ukrainie i Litwie.
Jak rozpoznać afrykański pomór świń?
U świń mogą pojawić się następujące objawy:
• liczne upadki (obserwuje się również padnięcia dzików);
• sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,
• drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze;
• duszność, pienisty wypływ z nosa;
• wypływ z worka spojówkowego;
• biegunka, często z domieszką krwi,
• wymioty;
• niedowład zadu;
• objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i
skurczów kloniczno-tonicznych; ronienia.
Podejrzewasz wystąpienie afrykańskiego pomoru świń?

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy
obwarowany sankcją karną*). Zgłoszenie należy przekazać do
powiatowego lekarza weterynarii bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem
lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego
(wójta, burmistrza).
Zgłosiłeś podejrzenie afrykańskiego pomoru - co dalej?
Po dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego
lekarza weterynarii - posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:
• izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;
• wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów
naturalnych;
• nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);
• uniemożliwienia dostępu osobom postronnym do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o
zakażenie lub chorobę.
Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia
zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre
choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.
Nie pozwólmy, aby choroby zakaźne zwierząt przedostały
się do UE.
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Drogi dla Natury
Z uwagi na chęć racjonalnego kształtowania zadrzewień na terenie naszej gminy Gmina Dywity przystąpiła do projektu „Drogi
dla Natury – kampania promocji zadrzewień w krajobrazie rolniczym jako siedlisk przyrody i korytarzy ekologicznych” realizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Agencją Ekorozwoju Zielone Płuca Polski w partnerstwie z Fundacją EkoRozwoju.
W ramach projektu dokonaliśmy już nasadzeń 70 szt. drzew,
przeprowadzone zostały warsztaty, w których uczestniczyły szkoły podstawowe. Było przeprowadzone szkolenie pt.: „Drzewa w
otwartym krajobrazie – instrukcja obsługi”, w którym uczestniczyli
m.in. przedstawiciele zarządów dróg, przedstawiciele samorządów,
szkół, regionalnej dyrekcji ochrony środowiska. Projekt objął ekspertyzę 10 wybranych drzew. Przed nami konserwacja 10 wybranych drzew.
W/w działania doprowadzą do powstania lokalnego programu

zadrzewieniowego dla Gminy Dywity. Poza ogólnymi częściami
opisującymi gminę i warunku lokalne, jak też częścią podsumowującą całość opracowania, dokument zawierać będzie następujące elementy: przegląd istniejących zadrzewień, wykaz miejsc
do nowych nasadzeń, wykaz miejsc problematycznych oraz konfliktowych wraz z rekomendacjami, rekomendacje do istniejących
dokumentów planistycznych np. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, planów miejscowych,
planu urządzeniowo-rolnego, planów scalania gruntów.
KZ

