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Wyróżnienie oraz nagrodę w wysokości 1500,00 zł przyznano
panu Markowi Rytych, Architekt, Al. Niepodległości 214/16, 00608 Warszawa. W ocenie Sądu Konkursowego praca zasługuje
na wyróżnienie, ponieważ proponuje na terenie działki ciekawe
rozwiązanie przestrzenne zabudowy w formie nowoczesnego
siedliska, wykorzystując istniejące ukształtowanie terenu. Organizuje przestrzeń publiczną w formie uniesionego nad terenem
drewnianego tarasu ze schodami widokowymi, w który ciekawie wkomponowano zespół zabudowy. Teren działki korzystnie
wykorzystany i zagospodarowany, niebanalna bryła budynku
świetlicy z załamaniem kalenicy i otwarciem wnętrza budynku w kierunku istniejącego boiska, rozwiązania funkcjonalne
pozwalają na elastyczność użytkowania pomieszczeń. Skala
zabudowy w swojej nowoczesnej formie wpisuje się w charakter architektoniczny wsi Różnowo, jednak realizacja wymaga
zastosowania drogich materiałów, a drewniany podest o dużej
powierzchni, stanowiący jeden z ważnych elementów koncepcji, przy niewielkiej intensywności ruchu, w różnych warunkach
atmosferycznych, nie jest uzasadniony.
Oprac. KZ

Targowisko Wiejskie „Mój Rynek” w Dywitach
Zachęcamy miejscowych rolników, przedsiębiorców, rzemieślników lub inne osoby chcące zbywać wytworzone przez siebie
produkty rolno-spożywcze lub rękodzieła do rezerwacji stanowisk
i ław handlowych na Targowisku Wiejskim „Mój Rynek” w Dywitach (tel. 89 524 76 59).
Mieszkańców natomiast zapraszamy na zakupy. W każdą sobotę można nabyć w Dywitach: wędliny, świeże ryby, mleko, nabiał,
naturalne syropy, miody, jaja, zboża, pyszne ciasta, pierogi, chleb,
warzywa orazi ręcznie robione kolczyki, odzież i piękne obrazy.
Oprac. KZ

Pojemniki Remondisu do zwrotu

Na prośbę miejscowego przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne, informujemy, iż mieszkańcom naszej
gminy, posiadającym pojemniki na odpady komunalne będące własnością firmy Remondis Olsztyn Sp. z o.o. S.K.A.,
zostaną one odebrane do 30 maja 2014 roku.

„THE BEST OF MAŁE PROJEKTY” - Gmina Dywity na podium
Gmina Dywity zajęła II miejsce w konkursie „THE BEST OF MAŁE PROJEKTY” promującym najlepsze inicjatywy zrealizowane przez Beneficjentów LGD „Warmiński Zakątek”.
Małe Projekty oceniane były w trzech kategoriach: infrastruktura
małych projektów, aktywność społeczna w małych projektach oraz
przedsiębiorcze małe projekty.
Celem konkursu było upowszechnienie skutecznych i efektywnych przedsięwzięć wdrożonych w ramach Małych Projektów, który został zorganizowany we współpracy Lokalnych Grup Działania
województwa warmińsko-mazurskiego pn. „Warmińsko-Mazurskie
Duże Targi Małych Projektów”, finansowanego z Osi IV PROW
2007-2013, w ramach wdrażania LSR.
Do konkursu przez Gminę Dywity zostały zgłoszone 2 zrealizowane projekty. Pierwszy w kategorii aktywności społeczne – projekt Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej i dziedzictwa kulturowego poprzez promocję lokalnej twórczości –„Śpiewać każdy
może” - utworzenie chóru na terenie Gminy Dywity. Drugi - w kategorii infrastruktura małych projektów - projekt „Zagospodarowane
centrum wsi - miejscem aktywności i integracji mieszkańców wsi
Frączki”.
W tej kategorii odnieśliśmy sukces. Na 9 zgłoszonych wniosków

z obszaru 11 gmin, projekt realizowany przez Gminę Dywity zajął
II miejsce. Przedsięwzięcie realizowane było w okresie od września
2011 do czerwca 2012 roku w miejscowości Frączki. W ramach projektu została przeprowadzona: zabudowa rowu melioracyjnego „R-7”
rurociągiem żelbetonowym, która umożliwia odprowadzenie wody z
wysychającego stawu; zasypanie części stawu piaskiem - nawiezienie ziemi; zasianie trawy; zakup krzewów ozdobnych i ich zasadzenie oraz zakup ławek, stołów i kosza na śmieci.
Łączna powierzchnia zagospodarowanego terenu wynosi około
0,06ha. W pracach porządkowych wzięło udział 10 mieszkańców
wsi, którzy pracowali przy porządkowaniu terenu, rozwożeniu ziemi oraz nasadzeniu krzewów i kwiatów. Kolejnym działaniem było
mocowanie stołów, ławek i kosza na śmieci. Dzięki tym pracom powstał teren do rozwijania aktywności społeczności lokalnej w formie
miejsca spotkań, który umożliwia rodzinom z dziećmi bezpiecznie
i zdrowo spędzać popołudnia, czynnie wypoczywać i spotykać się.
Plac przyczynia się także do wzrostu atrakcyjności miejscowości pod
względem turystycznym.
KZ

Przyjaciele przedszkola „Juniorek” w Kieźlinach

Przedszkole to miejsce, w którym nasze dzieci spędzają dużo swojego czasu. Dlatego ważne jest, by czuły się tam tak
dobrze jak w domu. Maluchy z przedszkola samorządowego „Juniorek” w Kieźlinach wiedzą, że wszędzie dobrze, ale w
przedszkolu najlepiej.
Dobre samopoczucie wychowanków to zasługa doskonałej
kadry pedagogicznej, która dba o prawidłowy rozwój intelektualny oraz świetnej obsługi, serwującej wyśmienite jedzenie i
wspomagającej nauczycieli w codziennej pracy przy opanowywaniu żywiołowego temperamentu dzieci.
Pani Danuta Kmieć, dyrektor przedszkola, przypomina, że
dla prawidłowego funkcjonowania placówki niezbędne jest
wsparcie przyjaciół przedszkola, którzy bezinteresownie niosą
pomoc w najróżniejszej formie. W ostatnim roku największym
wyzwaniem był zakup „autochodzika”, specjalnej gry symulacyjnej wprowadzającej dzieci w tajniki zasad ruchu drogowego. Jej
koszt to ponad cztery tysiące złotych. Dzięki rodzicom i przyjaciołom udało się zebrać ponad siedem tysięcy złotych.
By podziękować wszystkim wspierającym pracę przedszkola, każdego roku organizowany jest „Dzień Przyjaciela Przedszkola”, podczas którego dzieci mogą swoimi występami podziękować wszystkim za tak świetnie wyposażone przedszkole.
W czwartkowe popołudnie (24 kwietnia) sala najstarszej grupy
wypełniona była zaproszonymi gośćmi. Wśród nich był Wójt
Gminy Dywity Jacek Szydło wraz z małżonką oraz pani Renata
Kaszubska - Przewodnicząca Rady Gminy Dywity. Wspaniałe
występy dzieci nagrodzono gromkimi brawami, a prawdziwą eu-

Foto: KZ

Na podstawie § 5 ust 1 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dywity, właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez wyposażenie jej w pojemniki na odpady zmieszane o odpowiedniej pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób
pozbywania się tych odpadów z nieruchomości.
W związku z powyższym właściciele nieruchomości, zobowiązani są zaopatrzyć się w pojemniki na odpady zmieszane we

własnym zakresie. Pojemniki można zakupić lub wydzierżawić
u miejscowych przedsiębiorców, bądź w dowolnie wybranej
przez siebie placówce handlowej.
W przypadku pytań, proszę kontaktować się z osobą pod numerem telefonu 883 362 290, w godzinach od 7.00 do 15.00.
Ponadto przypominamy, iż mieszkańcom segregującym odpady komunalne, gmina Dywity udostępnia nieodpłatnie worki do
segregacji odpadów.
Oprac. KZ

Dzień Strażaka i Festyn Rodzinny
W niedzielę 4 maja w dzień Św. Floriana, patrona strażaków, w Spręcowie odbył się festyn rodzinny z okazji Dnia Strażaka.
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Parafii p.w. Świętego Mikołaja, którą odprawił proboszcz parafii ks. Sylwester Nykel.
Następnie kolumna strażackich pojazdów przejechała do Spręcowa, na plac przed remizą strażacką, gdzie odbył się uroczysty apel,
podczas którego druhowie zostali odznaczeni medalami związkowymi. Wójt Gminy Dywity podziękował najaktywniejszym strażakom
za szczególne zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej
oraz działalność społeczną wręczając im upominki książkowe.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP druh Tadeusz Bielicki z OSP w Kieźlinach odznaczony został Złotym Znakiem Związku.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
w Olsztynie odznaczeni zostali:
Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:
- druh Dariusz Narbutowicz z OSP w Tuławkach.
ODZNAKĄ WZOROWY STRAŻAK” odznaczony został druh Marek

Baronowski z OSP w Spręcowie.
Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa:
- druh Piotr Gwarek z OSP w Kieźlinach,
- druh Robert Kołosowski z OSP w Kieźlinach,
- druh Dariusz Piątek z OSP w Spręcowie,
- druh Adam Żyłowski z OSP w Kieźlinach,
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w
Dywitach ODZNAKĄ ZA WYSŁUGĘ LAT odznaczeni zostali:
- za 50 lat wysługi - druh Longin Rudzik z OSP w Brąswałdzie,
- za 35 lat – druh Wojciech Tomaszewski z OSP w Brąswałdzie,
- za 10 lat – druh Piotr Wojciechowski z OSP w Brąswałdzie,
- za 5 lat wysługi - druh Mariusz Abramczyk z OSP w Kieźli
nach,
- druh Igor Jastrzębski z OSP w Kieźlinach,
- druh Jarosław Pasiuk z OSP w Brąswałdzie,
- druh Zbigniew Pasiuk z OSP w Brąswałdzie.

Zebranie sprawozdawcze OSP Kieźliny
W sobotę (22 marca) w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kieźlinach odbyło się zebranie sprawozdawcze. Gościem był m.in.
Wójt Gminy Dywity Jacek Szydło. Strażacy podsumowali działalność w roku 2013 oraz przyjęli plan działań na obecny rok.
W ubiegłym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kieźlinach
105 razy uczestniczyła w akcjach ratowniczych. Większość
zdarzeń, przy których działali strażacy z Kieźlin, to zdarzenia
drogowe i pożary. Ważniejsze cele zrealizowane w 2013 roku
to wprowadzenie do podziału bojowego nowego samochodu
pożarniczego Star 266, remont Stara 25 „Babci” oraz powiększenie grupy Honorowych Dawców Krwi OSP Kieźliny i oddanie w RCKiK w Olsztynie blisko 17l krwi - co dało 9 miejsce
w konkursie Ognisty Ratownik Gorąca Krew 2013. Polepszyło się wyszkolenie kieźlińskich druhów - uczestniczyli m.in. w

kursach z zakresu KPP, ratownictwa techniczno-drogowego,
szkolenia naczelników.
Strażacy przedstawili też ambitne plany na rok obecny, w
którym chcą m.in.: wykonać elewację swojej strażnicy, odnowić wieżę strażnicy, która wymaga remontu, powiększyć grono Honorowych Dawców Krwi, zaś w zakresie działalności
prewencyjnej zorganizować pogadanki na temat pierwszej
pomocy dla przedszkolaków i młodzieży szkolnej, a także
pozyskać środki na zakup nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
KZ

System Powiadomień Masowych
Foto: KZ

forię wywołał taniec najmłodszej grupy. Na koniec każdy z zaproKZ
szonych gości otrzymał pamiątkowy dyplom i upominek.

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).

