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Kieźliny. Festyn rodzinny.

Szkoła Podstawowa w Dywitach. Projekt „Dywity – Gmina z Legendą”.

Taniec z kwiatami i bez alkoholu

Tradycyjny festyn rodzinny w Kieźlinach tym razem odbył się pod hasłem „Taniec z kwiatami”, co według organizatorów
znaczyło, że można bawić się bez alkoholu. Potwierdzały to wierszyki umieszczone w okolicy placu wielkiej zabawy.
Na przybyłych w niedzielę (22 czerwca) mieszkańców oraz
gości z gminy i pobliskiego Olsztyna czekało wiele atrakcji. Najchętniej korzystały z nich dzieci, choćby z dmuchanych zjeżdżalni czy mechanicznego byka, ale również i prawdziwych
koni. Mogły też spróbować swoich sił przy gaszeniu małych
pożarów, w czym pomagali im prawdziwi strażacy OSP Kieźliny. Oni to właśnie byli współorganizatorami imprezy, wspólnie
z Warmińskim Stowarzyszeniem Kobiet Kieźlińskich i Samorządowym Przedszkolem „Juniorek”. Tegorocznej imprezie przyświecało hasło związane z kwiatami. Bo można się bawić bez
żadnych używek, wąchając tylko zapach kwiatów, zwłaszcza na
przełomie wiosny i lata.
Przekonali się o tym ci, którzy wzięli udział w przeciąganiu
liny. Po jednej stronie stanęły panie, po drugiej panowie i oczywiście wygrała... słaba płeć. Tymczasem na estradzie swoje
umiejętności pokazały cheerleaderki z zespołu „Soltare” oraz
dziewczyny z sekcji Street Dance „Agora”, a także egzotyczne
tancerki Szkoły Tańca „Rytm” Magdaleny Faszczy – wszystkie
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z Olsztyna. Występy estradowe zafundowała publiczności Gmina
Dywity, a obecny na imprezie – wraz z małżonką – wójt Jacek
Szydło nie krył, że i jemu pokazy się podobały. Zwłaszcza że dopisała również pogoda.
UG

System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Gminie Dywity
Przypominamy mieszkańcom naszej gminy, iż 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. Ponadto przypominamy, iż przy
aktualnie panujących temperaturach należy dezynfekować
pojemniki na odpady.
Aby usprawnić odbiór odpadów, pojemniki oraz worki (z
odpadami segregowanymi - wyjąć z pojemników), należy wystawiać przed posesję - w miejsca łatwo dostępne dla odbierających, najlepiej dzień przed odbiorem (wieczorem), gdyż
odpady odbierane są już od wczesnych godzin porannych.
Worki do segregacji odpadów można otrzymać bezpłatnie u
przedsiębiorców odbierających odpady. Zachęcamy do segregacji! W przypadku zmiany sposobu gromadzenia odpadów,
należy zmienić dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Dywity - pokój numer 17.
Wielu naszych mieszkańców nie segreguje odpadów prawidłowo, tj. zgodnie z naszymi zasadami. Prosimy o zapoznanie
się z ulotką, w której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat prawidłowego segregowania odpadów.
Skoszoną trawę, liście, gałęzie, trociny można zawieść do
gminnych punktów gromadzenia odpadów zielonych. Punkty
zlokalizowane są w miejscowościach: Dywity, Kieźliny, Ługwałd, Słupy, Spręcowo. Dni i godziny otwarcia: sobota - od
godz. 10.00 do 20.00, poniedziałek- od godz. 15.00 do 18.00.
Cały rok funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów –
Wadąg 13 - baza KWO. Od 17 lipca 2014 roku zmieniły się
godziny funkcjonowania punktu. Aktualnie punkt jest czynny w
poniedziałki, środy, piątki, soboty - od godz. 7.00 do 15.00; we
wtorki i czwartki - od godz. 7.00 do 18.00.
Do PSZOK można oddawać następujące odpady komunalne:
‒ chemikalia (opakowania po farbach, rozpuszczalnikach,
olejach itp.),

‒ zużyte opony,
‒ zużyte akumulatory,
‒ popiół z palenisk domowych,
‒ odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
‒ odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów
wykonywanych we własnym zakresie.
Prosimy powyższych odpadów nie składować przy pojemnikach do zbiórki butelek plastikowych typu PET. Można je oddać
w ramach „opłaty śmieciowej”.
Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowana jest w
naszej gminie w następujący sposób:
‒ przynajmniej raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej,
‒ w zabudowie jednorodzinnej (przy założeniu, że gospodarstwo domowe posiada pojemnik 120 l na odpady zmieszane):
w gospodarstwie domowym, gdzie zadeklarowanych jest od 1-2
osób - co dwa tygodnie; w gospodarstwie domowym, gdzie zadeklarowane są 3 osoby i więcej - co tydzień.
W przypadku, gdy 4-osobowe gospodarstwo domowe posiada pojemnik 240 l - przedsiębiorstwo może odbierać odpady z
częstotliwością co dwa tygodnie. Wyjątek stanowią niżej wymienione miejscowości - o mniej zwartej zabudowie, w których Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów w gospodarstwach
domowych minimum co dwa tygodnie. W przypadku, gdy gospodarstwo domowe liczy 1 osobę - minimum raz w miesiącu. Miejscowości o mniej zwartej zabudowie: Dąbrówka Wielka, Rozgity,
Redykajny, Brąswałd, Barkweda, Bukwałd, Dągi, Spręcowo, Sętal, Pistki, Gady, Tuławki, Frączki, Gradki, Nowe Włóki, Plutki.
Częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych
co dwa tygodnie - następujące miejscowości:
‒ środy: Dywity, Zalbki, Myki, Wadąg, Kieźliny, Dągi, Redykajny, Brąswałd, Barkweda, Bukwałd, Szypry; ‒ czwartki: Słupy,
Różnowo, Ługwałd, Spręcowo, Pistki, Rozgity, Sętal, Nowe Włóki, Dąbrówka Wielka, Tuławki, Gady, Gradki, Frączki, Plutki.
Na stronie internetowej Gminy Dywity: http://gminadywity.pl/
uploads/attachments/53a88eb715bf7.pdf zamieszczony jest aktualny szczegółowy harmonogramem odbioru odpadów. Wszelkich szczegółowych informacji na temat gospodarowania odpadami komunalnymi zasięgną Państwo w Referacie Gospodarki
Komunalnej Urzędu Gminy Dywity, pod numerem telefonu: 89
524 76 59 lub e-mailowo: gk1@ugdywity.pl.
M. K-Ch.

W naszych dzieciach tkwi lokalny patriotyzm
Pani Dorota Pszczoła to wieloletni nauczyciel języka polskiego w dywickiej szkole podstawowej. Znana jako świetny mówca
i pisarka wielu tekstów. W roku szkolnym 2013/2014 wraz z Izabelą Kozłowską, Urszulą Derlacz, Iwoną Kozłowską, Bożeną Gordon, Anną Bieniaszewską i Michałem Karwowskim oraz uczniami z klas IV-VI realizowali projekt „Dywity – Gmina z
Legendą”. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Dywity oraz rodziców uczniów.
Mariola Grzegorczyk: Kto był pomysłodawcą, skąd taki pomysł?
Dorota Pszczoła: Ja byłam pomysłodawcą. Mamy obecnie niesamowitą globalizację, jesteśmy obywatelami świata, możemy
uczyć się, gdzie chcemy, mieszkać, gdzie chcemy. Jednak zawsze
warto pamiętać, gdzie są nasze korzenie, nasza mała ojczyzna.
Mieszkamy w najpiękniejszym miejscu na ziemi. Miejscu, w którym warto żyć, mieszkać, warto je również sławić i o nim pisać.
MG: Czy w dobie wszechobecnej komputeryzacji jest jeszcze
miejsce na książkę?
DP: Na początku miałam obawy, czy zaciekawię uczniów takim
pomysłem, czy ktoś będzie chciał poświęcić trochę czasu i napisać legendę o miejscowości, w której mieszka. Ku mojemu
ogromnemu zdziwieniu do projektu zgłosiło się 115 uczniów i tyle
legend zawiera ta książka.
MG: Myślę, że to była ogromna niespodzianka?
DP: Widać patriotyzm lokalny tkwi w naszych dzieciach. Chciały
podzielić się z czytelnikami wymyślonymi przez siebie historiami.
Widać też, że słowo pisane w dzisiejszych czasach nie odchodzi
do lamusa i jest ważnym przekaźnikiem naszych myśli, emocji i
widzenia świata.
MG: Co znajdziemy w tej książce?
DP: Na początku uczennica Anna Skórzyńska zachęca czytelników do lektury, są też podziękowania sponsorom, piosenka promująca książkę. Słowa napisałam sama a muzykę skomponowała pani Bożena Gordon. Następnie znajduje się tam 115 legend.
Okładkę zaprojektowała pani Iwona Kozłowska. Nawiązując do
hasła „Dywity - Gmina z Polotem”, książka nosi tytuł „Dywity –
Gmina z Legendą”.
MG: Jak książka została przyjęta przez dzieci i ich rodziców?
DP: Książka jest bardzo ładna, robi wrażenie. Uczniowie przede
wszystkim szukali swojego nazwiska, przeglądali książkę, czytali
swoje legendy i legendy swoich koleżanek i kolegów, oglądali ilustracje i czuli wielką satysfakcję, że są autorami książki.
MG: Czy warto kontynuować takie pomysły?
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DP: Ten projekt wśród uczniów wzbudził bardzo duże zainteresowanie i pokazał, że w dobie cyfryzacji, komputeryzacji i
skrótów myślowych jest miejsce na pisanie i rozwijanie talentów
literackich. Więc warto kontynuować projekty, które dają możliwość dbania o język ojczysty a także zainteresowania historią
naszego regionu. Jest to też świadectwo na to, kim jesteśmy,
jaka ma być przyszłość nasza i naszych dzieci związanych z
miejscem, w którym mieszkamy.
MG: Dziękuję za rozmowę.

Brąswałd. Festyn pod hasłem „Artystycznie, kolorowo, bezalkoholowo”.

Zabawa na cygańskim weselu
Wesoło bawili się mieszkańcy Brąswałdu na cygańskim weselu, kolejnej imprezie w gminie Dywity organizowanej pod
hasłem „Artystycznie, kolorowo, bezalkoholowo”. Festyn rodzinny z tego cyklu wieś urządziła w niedzielę (29 czerwca)
po raz pierwszy.
– Odbywają się u nas Kiermasy Warmińskie, ale to zupełnie
inna impreza, związana z odpustami i pielgrzymkami – mówi
Bożena Korejwo, córka sołtysa Longina Rudzika, na imprezie
przebrana za Cygankę. - Teraz próbujemy swoich sił w konkursie
ogłoszonym przez Gminę Dywity, choć organizowaną przez nas.
Nie stać nas było na zaproszenie prawdziwego zespołu cygańskiego, więc w rolę Romów wcielili się nasi mieszkańcy.
Dużą pomocą w odegraniu scen weselnych służyła rodowita Romka – Wioletta Żejmo, współwłaścicielka „Strusiolandii”
z sąsiedniego Bukwałdu. Zna ich zwyczaje, była na niejednym
romskim weselu, więc pomogła w inscenizacji. Aktorzy odegrali
scenę targów przyszłych teściów z rodzicami panny młodej, a
potem wójt cygański, czyli sołtys Longin Rudzik, udzielił im ślubu, polewając głowy nowożeńców mlekiem. Co prawda w oryginale jest szampan, ale skoro miało być bez alkoholu... Potem
wszyscy ruszyli w tany.
Wcześniej przed mieszkańcami Brąswałdu wystąpił zespół hip
-hopowy, a po weselu były takie atrakcje jak rewia mody i sumo
oraz ognisko, oczywiście cygańskie.
UG
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