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WYDARZENIA

Życzenia

Niech radość i spokój Świąt
Bożego Narodzenia towarzyszy
wszystkim przez cały Nowy Rok.
Życzę mieszkańcom i
przyjaciołom Miasta i Gminy
Barczewo zdrowia i pomyślności,
aby był to Rok szczęśliwy w
osobiste doznania, spełnił
zamierzenia, dążenia zawodowe i
społeczne oraz by przyniósł wiele
satysfakcji z własnych dokonań.
Burmistrz Barczewa

Lech Jan Nitkowski

POKAZ
SZTUCZNYCH
OGNI
Szanowni Państwomieszkańcy Barczewa uczestnicy wszystkich zabaw
sylwestrowych, tych dużych i
kameralnych, jeżeli chcielibyście
powitać Nowy Rok w blasku
sztucznych ogni w noc sylwestrową zapraszamy
pod barczewski Ratusz.
Życzymy miłej zabawy

OPINIE

INFORMACJE

WYWIADY

“Jest taki dzień – bardzo ciepły, choć grudniowy.
Jest taki dzień – gdy jesteśmy wszyscy razem.”

W czwartek 13 grudnia 2007 roku, w
Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie
odbyła się siódma AUKCJA
BOŻONARODZENIOWA.
Swoją obecnością zaszczycili nas
burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski,
radna Powiatu Olsztyńskiego Krystyna
Szter, dyrektor MZOiZ Ewa Orłowska,
przewodniczący Komisji Oświaty Tomasz
Michałowski, przewodniczący Komisji
regulaminowej Piotr Mostek.
Ponieważ aukcja z roku na rok cieszy się
wśród barczewian oraz wszystkich
przyjaciół szkoły coraz większą
popularnością, w tym roku zorganizowano
ją w hali sportowej. Na tak dużej
przestrzeni swobodnie wyeksponowano
prace dzieci, rodziców i artystów
regionalnych, rozstawiono stoiska ze
zdrową żywnością, ciastami oraz kawą i
herbatą, a także tradycyjnymi potrawami
wigilijnymi jak czerwony barszcz, uszka,
pierogi, ryba po grecku i sałatka śledziowa.
Można było na poczekaniu wykonać
świecę z węzy pszczelej, kupić kartki na
Boże Narodzenie, ozdoby choinkowe,
obrazy i obrazki o tematyce świątecznej,
stroiki, choinki, anioły z porcelany czy
masy solnej, malowane na szle czy
wyszywane.

Spotkanie rozpoczęło się wspólnym
odśpiewaniem kolędy „Wśród nocnej
ciszy”. Następnie licytacja przedmiotów
ofiarowanych szkole przez sponsorów,
przeplatała się z występami artystycznymi.
Kolędy śpiewały szkolne zespoły
muzyczne pod kierunkiem pani Liliany
Połowianiuk i Jolanty Niedźwieckiej oraz
chórek „L\Espresso per cielo” z parafii św.
Andrzeja pod kierunkiem Jana
Kowalewskiego, jasełka przedstawili
uczniowie z grupy teatralnej pani Grażyny
Szabelskiej, a w taneczny klimat
wprowadzili nas tancerze z grupy tanecznej
„Funky”, prowadzonej przez Lilianę i Olgę
Połowianiuk.
Efektownymi występami popisali się
sportowcy: Mistrz Polski w karate
shotokan pan Stanisław Krajewski i
Wicemistrz Polski w tej dyscyplinie pan
Aleksander Korpak oraz zawodnicy w
walce kendo, prowadzeni przez
Wicemistrzynię Europy Agnieszkę Wial Maciej Pietras z klasy IIIB SP w Braczewie
(brązowy medalista Mistrzostw Polski
Juniorów) i Monika Stachowicz z Olsztyna.
W czasie licytacji, po mistrzowsku
prowadzonej przez członków Rady
Rodziców Danutę i Grzegorza Dziekan
oraz byłą członkinię Rady Rodziców Ewę
dokończenie na stronie 13

Informacje
Rada Miejska w Barczewie
zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konkursie
na najatrakcyjniejszą dekorację świąteczną
w mieście Barczewo
1.Celem konkursu jest wyłonienie
najładniejszej i najciekawszej zarazem
dekoracji świątecznej, która podniesie
atrakcyjność i walory estetyczne naszego
najbliższego otoczenia, a w szczególności
podkreśli niepowtarzalny urok Swiąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
2.Do wzięcia udziału w konkursie
organizatorzy zapraszają osoby fizyczne,
instytucje, spółdzielnie mieszkaniowe,
zarządców nieruchomości
z terenu
miasta Barczewo.
3.Konkurs organizowany jest w dwóch
kategoriach:
Kategoria I - balkony, okna w
domach
jednorodzinnych,
wielorodzinnych, instytucjach.
Kategoria II - posesje.
4 .W konkursie nie mogą brać udziału
osoby bezpośrednio związane z jego
organizacją ani członkowie ich rodzin, jak
również nie będą brane pod uwagę ozdoby

zainstalowane na zlecenie organizatorów.
5.Wyboru najładniejszej dekoracji
dokona Komisja konkursowa wybrana
przez stałą Komisję Rady Miejskiej do
spraw Sportu, Turystyki,
Kultury i
Promocji Gminy.
6.Warunkiem udziału w konkursie jest
nadesłanie do
Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie zgłaszanej
dekoracji. Zgłoszenie należy przesłać
pocztą (decyduje data stempla
pocztowego) lub dostarczyć osobiście w
zaklejonej kopercie na adres:
Centrum Kultury i Promocji Gminy
ul.Słowackiego 5
11-010 Barczewo
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
24 grudnia 2007 r. do godziny 12.00 z
dopiskiem „Konkurs na najładniejszą
dekorację świąteczno - noworoczną w
mieście Barczewo „ i podaniem kategorii.

Z okazji
Świąt Bożego
Narodzenia i
nadchodzącego
Nowego Roku
wielu głębokich
i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju,
wytrwałości i radości
oraz błogosławieństwa
Bożego w każdym dniu nadchodzącego Roku
w imieniu redakcji życzy
Redaktor Naczelny
Mariola Łukowska

7.W zgłoszeniu należy podać: imię i
nazwisko, nazwę instytucji, spółdzielni
mieszkaniowej, zarządcy nieruchomości,
adres, telefon kontaktowy oraz określić
miejsce (podać adres), w którym znajduje
się dekoracja.
8.Protokoły lustracji dostępne będą do
wglądu w biurze Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie, pokój nr
6, oraz na stronie internetowej
9.Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymają dyplomy uczestnictwa w
konkursie, natomiast
zwycięzcy i
laureaci II i
III miejsca w
poszczególnych kategoriach otrzymają
nagrody pieniężne.
10.Podsumowanie Konkursu
połączone z ogłoszeniem wyników,
wręczeniem dyplomów i nagród nastąpi
podczas obrad XIX sesji Rady Miejskiej
w Barczewie, w dniu 28 grudnia 2007 r.

Szanowni Zarządcy i Właściciele Nieruchomości Miasta Barczewa
Stosownie do obowiązujących przepisów Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. oraz
Uchwały Rady Miejskiej w Barczewie Nr L/312/06, przypominam
właścicielom i zarządcom o konieczności usuwania śniegu i lodu w
obrębie nieruchomości. Za niedopełnienie obowiązków
wynikających z ww. przepisów, właściciele nieruchomości jak i
zarządcy poniosą odpowiedzialność karną, wynikającą z Kodeksu
wykroczeń.
Informuję również o konieczności usuwania śniegu z dachów
budynków użyteczności publicznej, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na budynki wielkopowierzchniowe.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Rozmowa
Rozmowa z Jarosławem Złotkowskim – kierownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczwie

Zdrowia, dostatku, braku trosk
Siano pod obrusem, jodłowe gałązki na stole, potencjalnymi pracodawcami a pracobiorcami,
zapach grzybów, piernika i dzieciństwa. przygotowywanie potrzebnej dokumentacji,
Dzielenie się opłatkiem, harmonijne, rodzinne szkolenie zawodowe, szkolenie w zakresie
ciepło. Dobrze być razem z najbliższymi w tym umiejętności znalezienia się na rynku pracy,
niezwykłym nastroju wigilijnej kolacji. Dobrze pisania dokumentów potrzebnych w prezentacji
się przytulić, podzielić nadzieją, bo święta
Bożego Narodzenia to czas bliskości,
pięknych wzruszeń, czułości i fot. Zbigniew Kozłowski
szczęścia. Niestety dla niektórych
mieszkańców naszej gminy jest to
najtrudniejszy okres. Uczucia
niedostatku, niepokoju, a przede
wszystkim samotności są bardziej
dotkliwe niż na co dzień.
Jednak w błędzie jest ten, kto
uważa, że są pozostawieni samym
sobie. Jest wręcz przeciwnie. Nad
tym, by zadziało im się lepiej, czuwa
pan Jarosław
Złotkowski,
kierownik Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Barczewie.
Nie są to doraźne akcje pomocy
związane ze zbliżającymi się
świętami, lecz codzienna, trwająca
przez cały rok praca wszystkich
pracowników. Prawdopodobnie nikt nie swoich personaliów. Dzięki takiemu
przypuszczałby, że z usług MOPS-u korzysta pośrednictwu, około 200 osób uzyskało
blisko 50% społeczeństwa miasta i gminy zatrudnienie. Bardzo wysoko oceniam w tym
Barczewo, przy czym niektóre rodziny miejscu pracę Klubu Integracji Społecznej.
k o r z y s t a j ą z r ó ż n y c h f o r m p o m o c y Dzięki fachowej pomocy KIS ludzie ci
wychodzą z kręgu świadczeniobiorców,
jednocześnie.
podnosi się ich poczucie własnej wartości,
Ile rodzin obejmuje swoją opieką MOPS?
- Nie wiem. Jest to liczba płynna. Trzeba sobie pozytywnie zmienia życiowa postawa. To jest
zdawać sprawę, że ośrodek rozwiązuje wiele najważniejsze. Taki jest cel naszej instytucji.
Czy w swoich działaniach macie Państwo
różnorodnych spraw, które zgrupowane są
między innymi wokół: pomocy rodzinom w sojuszników, np. instytucje, organizacje
postaci materialnej, rzeczowej, finansowej, pozarządowe, itp. niosące pomoc materialną,
rozpatrywaniu wniosków i wydawaniu decyzji finansową?
- Tak. Najważniejsze, współpracujące z nami
w sprawie świadczeń rodzinnych, dodatków
pielęgnacyjnych i rozwiązywaniu wielu innych w rozwiązywaniu problemów społecznych
spraw, z którymi przychodzą petenci. Liczba mieszkańców gminy na zasadach niesienia
podopiecznych obejmuje blisko połowę rodzin wzajemnej pomocy znajdują się w Barczewie.
Należą do nich przede wszystkim szkoły, służba
naszego gminnego społeczeństwa.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest zdrowia, OSP, Urząd Miejski, Policja. Inne,
placówką mającą wiele zadań. Realizacja, położone w Olsztynie, to sądy, prokuratura,
których przyniosła Państwu w tym roku Polskie Centrum Pomocy Rodzinie, Polskie
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
największą satysfakcję?
- Niewątpliwym sukcesem było utworzenie Niepełnosprawnych. Pomoc, jaką uzyskujemy
Domu Dziennego Pobytu, czyli placówki od tych wszystkich instytucji jest niezbędna
wsparcia dziennego. Uważam, że był to bardzo przy realizacji zadań naszego ośrodka. Poza tym
dobry pomysł. Początkowo nie wiedzieliśmy, mamy podpisane porozumienie z Polskim
jaka będzie reakcja ludzi, czy zechcą skorzystać Komitetem Pomocy Społecznej w ramach
z n a s z e j p r o p o z y c j i . P o c z ą t k o w o programu Pomoc Dla Najuboższej Ludności
zainteresowanie było znikome, ale z czasem Europejskiej. Jest to jak sama nazwa wskazuje
coraz więcej osób przybywało na spotkania i w program unijny. W jego ramach otrzymaliśmy
sumie uzbierała się duża grupa. Są to głównie prawie 60 ton żywności z asortymentu
emeryci i renciści. Organizują sobie spotkania, pierwszej potrzeby (produkty zbożowe, cukier,
wyjazdy do innych Domów Dziennego Pobytu, dżem). Dodatkowo, przed świętami udało się
m. in. do Biskupca, Jezioran, Nidzicy, nam pozyskać jeszcze prawie 2 tony żywności
uczestniczą w pielgrzymkach, a przede ( artykułów spożywczych pierwszej potrzeby).
W okresie świątecznym potrzeby
wszystkim wzajemnie się wspierają. Już samo
podopiecznych
znacznie wzrastają i nie są to
określenie „ To jest nasz Domek” świadczy o
tym, że znajdują tu radość i ciepło. Mówią, że nie jedynie potrzeby materialne. Proszę
pomagacie
wyobrażają sobie życia bez kontaktów z powiedzieć, w jaki sposób
utworzoną przez nich samych rodziną. Reakcja Państwo potrzebującym przetrwać ten
tych ludzi jest dla mnie wielkim sukcesem. szczególnie trudny dla nich okres?
- Jeśli chodzi o osoby starsze i samotne, a tych
Równie ważną sprawą jest pomoc ludziom w
mamy
najwięcej, świadczymy usługi
poszukiwaniu pracy, pośredniczenie miedzy
opiekuńcze. Pragnę przy tym podkreślić ważną

rolę opiekunek środowiskowych, których praca
jest wciąż w naszym społeczeństwie
niedoceniana. A przecież to właśnie one
stanowią dla podopiecznych podporę życiową.
Zrobią zakupy, zrealizują recepty, posprzątają
mieszkanie, przyrządzą posiłek,
pomogą w toalecie i częstokroć,
niczym najwierniejszy powiernik,
wysłuchają trosk, otrą niejedną ludzką
łzę. Zatrudniamy kilkanaście
opiekunek, a obsługujemy około 60
środowisk. Sporadycznie, tylko w
przypadkach szczególnych,
uzasadnionych, np., gdy stan
psychofizyczny chorej osoby
( A l z h e i m e r, n i e k t ó r e r o d z a j e
Parkinsona) przekracza możliwości
rodziny w zakresie sprawowania
opieki, kierujemy osoby do DPS, bo
nie chcemy odrywać ich od miejsc, z
którymi są związane. Niekiedy
członkowie rodziny chcą się
zwyczajnie pozbyć osób starszych z
domu. Wnikliwie badamy takie
sprawy.
Dla tych, którzy mogą dotrzeć organizujemy,
co roku opłatkowe spotkanie. Odbędzie się ono
17 grudnia w remizie OSP w Barczewie.
Rozwiązywanie problemów,
podejmowanie decyzji w sprawach
mieszkańców, niesienie pomocy wymaga
częstych wyjazdów w teren. Na pewno
własny służbowy samochód przydałby się w
pracy. Czy planujecie Państwo zakup
samochodu służbowego?
- W tej chwili w poniedziałki i środy
korzystamy z samochodu Urzędu Miejskiego,
ale pod rozwagę wezmę napisanie wniosku o
zakupienie najlepiej samochodu terenowego na
potrzeby MOPS.
Trudne chwile?
- Jest ich tak wiele, że nie mogę
jednoznacznie ich określić. Pojawiają się
zawsze wtedy, gdy dotykają problemów
człowieka, kiedy wymagają selekcjonowania
ze względu na kolejność załatwiania, kiedy
ludzie przychodzą oburzeni i całą negatywną
energię wyładowują na pracownikach, z a
czasem bezpośrednio na mnie, kiedy musimy
podejmować decyzje negatywne w stosunku do
składanych wniosków. Praca w MOPS obfituje
w trudne chwile. Są one naturalnie wpisane w
charakter tej instytucji. Czasem budzę się z
myślą o nich, z myślą o rezygnacji, ale jest
jeszcze ciągle tyle dobrego do zrobienia.
Korzystając z okazji zbliżających się Świąt
i Nowego Roku proszę o wymienienie trzech
noworocznych życzeń, związanych z
działalnością MOPS .
- Zdrowia, dostatku, braku trosk.
Które uważa Pan za najważniejsze?
- Zdrowie i to fizyczne i psychiczne.
Najważniejsza jest właściwa postawa życiowa.
Sprawy materialne są jej pochodną. Można je
uzyskać pod warunkiem zapewnienia
pierwszych.
W imieniu redakcji życzę spełnienia tych
życzeń i dziękuję za rozmowę.
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Życzenia

Wigilia i Boże Narodzenie...
Narodowe dzieje Polski spowodowały,
iż Wigilia w naszych domach to wieczór
miłości, zadumy i refleksji, czas
odpuszczenia win, piękne rodzinne
spotkania.
Wigilia, która rozpoczyna Święta
Bożego Narodzenia łączy zwyczaje
ludowe i obrzędy religijne, które
występowały u nas na przestrzeni wieków.
„ A trzy krzesła polskim strojem
koło stołu stoją próżne,
i z opłatkiem każdy swoim
idzie do nich spłacać dłużnę.
I pokłada na talerzu
Anielskiego chleba kruchy ...
Bo w tych krzesłach siedzą duchy”
( Wincenty Pol „Pieśń o domu naszym”)

Wieczerza wigilijna zawsze
rozpoczynała się wspólną modlitwą i
zawsze miała uroczysty charakter.
Przeróżne były tłumaczenia zwyczaju
ilości spożywanych potraw. Dziś jeszcze
liczymy na stole wigilijne potrawy, aby
zbliżyć się do tradycji. Stół zawsze
przykryty jest białym obrusem, pod którym
leży sianko.
„Siano obrusem nakryte na stole –
Białe opłatki –
Ojca błogosławione ręce –
Serdeczne rozrzewnienie Matki”
( Władysław Orkan „Na Gody”)

Najważniejszym punktem wieczerzy jest
dzielnie się opłatkiem i składanie sobie
życzeń, a także przypomnienie o tych,
których nie ma przy tym stole, ponieważ
dodatkowe krzesło i nakrycie łączy
zebranych z nieobecnymi. A potem jest
uczta, prezenty przy choince...
Od IV wieku, gdy zaczęto obchodzić
Boże Narodzenie, przypadało ono w
różnych miesiącach roku, a od początku V
wieku stało się świętem zimowym.
Od początku XX wieku jednym z
symboli świąt stała się jemioła, w
starożytnych kulturach uchodząca za
roślinę świętą. Jemioła to symbol skruchy,
wybaczenia pojednania i bogactwa. Każdy
może całować się pod nią bezkarnie.
Młodszą tradycją bożonarodzeniową
stało się strojenie choinki, bez której dziś
nie wyobrażamy sobie świąt. Choinkę
zawdzięczamy Niemcom, którzy w końcu
XVIII wieku przekazali ten zwyczaj
mieszkańcom Warszawy.
Ozdoby choinkowe również nie były
przypadkowe, przez wiele wieków łączyły
wielowiekowe wierzenia i obrzędy
(jabłko, orzechy, cukierki czy pierniki).
Dziś w domach choinki zdobią cacka tak
różne, że trudno je wszystkie wymienić, ale
na pewno wszędzie są bombki,
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najpiękniejsze ozdoby wymyślone przez
człowieka.
Tradycje Świąt Bożego Narodzenia
przetrwały w Polsce do dziś i świadczą o
naszym przywiązaniu do historii i
tożsamości narodowej.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Rada Miejska w Barczewie
składa mieszkańcom miasta i gminy
Barczewo serdeczne życzenia.

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta
Bożego Narodzenia i Nowy Rok pełni
nadziei spoglądamy w przyszłość.
Mieszkańcom Miasta i Gminy Barczewo
składamy życzenia: zdrowia, pogody ducha,
spełnienia wszystkich marzeń, zawodowej
satysfakcji i wielu sukcesów.
Dyrektor – Mariola Łukowska i pracownicy
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie

Pierwsza gwiazdka na niebie błyśnie
Choinka iskrzy światłami.
Niech szczęście radość i zdrowie
Pozostaną cały rok
Z naszej Gminy Mieszkańcami.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta Zacharewicz

Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia
upłyną spokojnie i radośnie
aby marzenia zmieniły się w rzeczywistość,
a sukcesy przerosły oczekiwania.
Mieszkańcom Miasta i Gminy
życzy
Dyrektor – Mirosława Jasińska i
pracownicy Zakładu Budynków
Komunalnych w Barczewie

„Cicha noc, święta noc.
Pokój niesie ludziom wszem....”

Niech w nadchodzącym Nowym 2008
roku szczęście i pomyślność nigdy Was nie
opuszczą, a wiara codziennie dodaje sił i
energii do tworzenia i
realizacji nowych pomysłów.
Dyrektorom szkół i przedszkoli,
nauczycielom i pozostałym pracownikom,
uczniom i ich rodzicom
spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt
Bożego Narodzenia
życzą
Dyrektor i pracownicy MZOiZ w
Barczewie

"To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku”
(Emilia Wiśniowska)

Szanowni Mieszkańcy
Miasta i Gminy Barczewo
Święta Bożego Narodzenia budzą w nas
dobro, nadzieję i radość.
Życzę, aby magia tych świąt trwała
przez cały 2008 rok.
W podziękowaniu za życzliwość i zaufanie
z wyrazami szacunku
Krystyna Szter
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w
Barczewie

Na zbliżające się święta pragniemy
złożyć całej Społeczności w Kronowie,
Łapce, Kronówku, i Starych Włókach
życzenia przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej
atmosferze. Kolejny zaś Nowy 2008
Rok niech będzie czasem pokoju oraz
realizacji osobistych zamierzeń.
Dyrekcja i Rada Pedagogiczna
Niepublicznego Zespołu Szkół i
Placówek w Kronowie

„Boże Narodzenie jest wezwaniem,
aby na naszej zimnej planecie
znów rozgorzał płomień
miłości.” (Phil Bosmans)

Na nadchodzące Święta Narodzenia
Pańskiego życzę wszystkim
czytelnikom Wiadomości Barczewskich dużo
zdrowia, pogody ducha, radości...
Niech Boże Dziecię narodzone w żłóbku
Betlejemskim obdarzy nas
swoją Miłością, niech ten płomień Bożej
Miłości rozgrzewa
nasze serca do dzielenia się nią z innymi,
aby na naszej „zimnej
planecie” Gmina Barczewo była oazą ciepła,
dobroci i zrozumienia.
ks. Zbigniew Stępniak
proboszcz parafii p.w. św. Andrzeja Ap. i św.
Rocha w Ramsowie
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Życzenia
Nowy Rok to nie tylko okres radości, Ale
również zadumy nad tym, co minęło i nad
tym, co nas czeka. Tak więc dużo
optymizmu i wiary w pogodne jutro w
imieniu Rady Nadzorczej Zakładu Usług
Komunalnych w Barczewie życzy
przewodnicząca Halina Włoch.

Piękna jest radość w święta, ciepłe są
myśli o bliskich, niech pokój, miłość i
szczęście otoczy dzisiaj nas wszystkich.
Serdeczne życzenia wielu radosnych
doznań z okazji Świąt Bożego
Narodzenia, wszystkiego co najlepsze w
każdym dniu nadchodzącego Nowego
Roku życzy UKS „SURMA” dla
wszystkich sympatyków piłki siatkowej w
Barczewie, a w szczególności sponsorom,
którzy przyczynili się do sprawnego
funkcjonowania klubu oraz pomogli przy
budowie boisk do piłki siatkowej plażowej.
Zarząd Klubu

Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia, pogody ducha i sukcesów
w realizacji planów osobistych i
zawodowych
w nadchodzącym 2008 roku
Mieszkańcom Wipsowa
życzy
Ewa Dawidczyk
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Dyrektor, rada pedagogiczna oraz
uczniowie Zespołu Szkolno -Przedszkolnego
w Wipsowie bardzo serdecznie zapraszają
wszystkich mieszkańców do szkoły na
„Jasełka” oraz wspólne podzielenie się
opłatkiem
Dnia 21 grudnia na godz. 9.00.
Pragnę abyśmy wspólnie podzielili się
dobrymi słowami, aby te święta przyniosły
nam radość i wytchnienie, aby zostały w
Waszej pamięci jako piękne wspomnienie.
Dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w
2008 roku dla mieszkańców miasta i
gminy Barczewo życzy Jerzy Bujnowski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu
głębokich i radosnych przeżyć,
wewnętrznego spokoju, wytrwałości i
radości oraz błogosławieństwa Bożego w
każdym dniu nadchodzącego Roku
pracownikom i mieszkańcom Gminy
Barczewo życzy
Prezes Zakładu Energetyki Cieplnej
Spółka z o.o. - Janusz Sturlis

Szanowni Mieszkańcy
Niech nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia będą pełne spokoju i
szczęścia, a każdy dzień Nowego Roku
przynosi radość z realizacji najskrytszych
marzeń i planów.
Komisja
Kultury, Sportu i Promocji Gminy.

Aby przy świątecznym stole nie
zabrakło światła i ciepła rodzinnej
atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą
szczęście i pomyślność. Mieszkańcom
Gminy w imieniu Rady Nadzorczej
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w
Barczewie życzy Przewodnicząca
Barbara Piotrowska

Spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz moc zdrowia i szczęścia
w nadchodzącym 2008 roku życzą Zarząd
oraz pracownicy Oddziału Mazurskiego
Banku Spółdzielczego w Barczewie

Wszystkim emerytom i rencistom Służby
Więziennej, spokoju rodzinnego, ciepła przy
Wieczerzy Wigilijnej, zdrowia, radości i
spełnienia marzeń w nadchodzącym 2008
roku życzy Zarząd Koła

Nauczycielom, pracownikom oraz
rodzicom wychowanków
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łęgajnach
Życzenia radosnych Świąt Bożego
Narodzenia, odpoczynku w rodzinnym
gronie oraz pasma sukcesów
i spełnienia najskrytszych marzeń
w nadchodzącym 2008 Nowym Roku
składa Dyrektor Placówki
Elżbieta Kozłowska

Najserdeczniejsze życzenia pięknych i
niezapomnianych Świąt Bożego
Narodzenia, które przyniosą radość i
wzruszenie oraz wzajemną
życzliwość i optymizm
w nadchodzącym roku 2008
składa dyrektor Szkoły Podstawowej
nr 1 w Barczewie
mgr Krystyna Żygadłowraz z całą
społecznością szkolną.

Wszelkiej pomyślności w Nowym
Roku 2008 oraz wesołych Świąt
Bożego Narodzenia członkom
SSK „Pojezierze” składa Prezes
wraz z Zarządem.

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy przesłać
najserdeczniejsze życzenia.
Niech nadchodzące Święta będą dla
Państwa niezapomnianym czasem
spędzonym bez pośpiechu,
trosk i zmartwień.
Życzymy, aby odbyły się w spokoju,
radości, wśród Rodziny, Przyjaciół oraz
wszystkich Bliskich dla Państwa osób.
Wraz z nadchodzącym Nowym
Rokiem życzymy
dużo zdrowia i szczęścia.
Niech nie opuszcza Was pomyślność i
spełnią się te najskrytsze marzenia.
Ze strażackim pozdrowieniem
Druhowie z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie
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Wydarzeania

Tajemnice przyszłych wydarzeń

D n i a 2 8 . X I . 2 0 0 7 r. , w S z k o l e
Podstawowej w Barczewie odbyły się
Andrzejki. Nauczycielki – panie z
nauczania zintegrowanego – Jolanta

Niedźwiecka i Bogumiła Lisowska
zaprosiły dzieci z klas I-III na uroczystość
owianą wielką tajemnicą.
Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu
rodziców z klas III a i III d łącznik w
budynku A przybrał wyjątkowo
wieczorowy nastrój. W trakcie spotkania
uczniowie zapoznawali się z tradycjami
związanymi z obchodzeniem Andrzejek.
Przebrani w czarne peleryny, za wróżów,
odkrywali tajemnice przyszłych wydarzeń.
Każdy mógł podejść do miejsca, gdzie za
pomocą niezwykłych znaków, symboli
dowiadywał się o swojej przyszłości,
szczęśliwej liczbie czy literze. Można było
także poznać imię przyszłego męża lub

Dzień pełen wrażeń i radości
Każdego roku, 6 grudnia, dzieci ze
Szkoły Podstawowej w Barczewie z
niecierpliwością oczekują na przyjście
Mikołaja.
Tego dnia nie obowiązywał mundurek
szkolny. Dzieci przyszły ubrane w
kolorze czerwonym, a na głowach miały
mikołajowe czapki z pomponami.
Każdą klasę odwiedził Mikołaj w
towarzystwie Śnieżynek. Uczniowie
śpiewali i recytowali wiersze o tematyce

świątecznej, za co zostali nagrodzeni
prezentami oraz
torbą pysznych
cukierków.
Był to dzień pełen wrażeń i radości.
Wszystkie dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Barczewie dziękują
Mikołajowi, Śnieżynkom,
Samorządowi Uczniowskiemu oraz
Rodzicom za przygotowanie tak miłej
niespodzianki.
Bogumiła Lisowska

Zabawa z Mikołajem
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie 6 grudnia 2007 r. o godzinie 15:00,
przy markecie „Centrum „ zorganizowało
Mikołajki dla wszystkich chętnych dzieci
dużych, małych i najmniejszych.
Główną atrakcją imprezy był występ
zespołu muzycznego „Okaryna” z
świątecznym programem i przybycie
Mikołaja, który rozdawał prezenty dla
odważnych pociech uczestniczących w

konkursach i zabawach prowadzonych przez
zespół.
CKiPG serdecznie dziękuje wszystkim
uczestnikom mikołajkowej zabawy i tym,
którzy przyczynili się do jej zorganizowania.
W szczególności dziękujemy Panu
Mirosławowi Kozłowskiemu, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Barczewie oraz marketowi
“Centrum”.
Alina Urbanek, Renata Fraszek
fot. Zbigniew Kozłowski

6

żony.
Zadanie gospodarza klasy polegało na
laniu wosku przez zaczarowany klucz, a
potem z cienia odczytywano co ciekawego
spotka daną klasę. Całą uroczystość
uświetnił występ uczniów z klasy III a,
którzy specjalnie na tę okazję przygotowali
krótkie przedstawienie kończące się
słowami
„Wróżba to tylko zabawa,
na dobry los nadzieja ...
Zapamiętajcie me słowa –
słowa wróżą Andrzeja”.
Bogumiła Lisowska

Jestem zodiakalnym
strzelcem, sokołem
czy może lipą?
30 listopada to popularne Andrzejki. W
tym dniu, podczas gimnazjalnych
andrzejek przygotowanych przez
bibliotekę i świetlicę, uczniowie
gimnazjum mogli z przymrużeniem oka
zapoznać się z tajnikami astrologii.
Dla gimnazjalistów i pracowników
szkoły przygotowany został przegląd
horoskopów: szkolnego, chińskiego,
celtyckiego, numerologicznego i
indiańskiego. Gimnazjaliści mogli
sprawdzić, jaka cyfra odpowiada dacie
urodzenia, jakie mają predyspozycje do
nauki oraz w jakich dziedzinach odniosą
sukces. Szczęśliwcy zostali posiadaczami
magicznego kluczyka, który zwalniał z
odpowiedzi ustnych w tym dniu.
Małgorzata Bronowska - Waliszewska

Mikołajki

po warmińsku

Już po raz ósmy społeczność gimnazjalną
w dniu 6 grudnia witał, zamiast
tradycyjnego Mikołaja, Szeml ze sługą.
Gimnazjum od wielu lat stara się, aby
uczniowie mieli świadomość dawnych
tradycji występujących na obszarze
Warmii. Szeml ze sługą (można się spotkać
również z nazwą Szymel) był
poprzednikiem Mikołaja. Pojawiał się w
okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku
na Warmii, przynosząc najmłodszym
słodkie podarki. W tym roku o słodki
poczęstunek w gimnazjum zadbała Rada
Rodziców, a w rolę Szemla i sługi wcieliły
się uczennice klasy III a – Laura Ćwiek i
Malwina Sawoń. Inicjatorem wskrzeszenia
tej tradycji w gimnazjum była Małgorzata
Bronowska - Waliszewska
Małgorzata Bronowska-Waliszewska
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Wydarzenia
Pasowanie na członka grupy

Życzliwi
są wśród nas

44 urodziny przedszkola
Foto Piotr Mostek

30 listopada 2007 r. Przedszkole Miejskie
w Barczewie zachwycało kolorową
dekoracją, a napis w holu przedszkolnym
głosił: „44 Urodziny Przedszkola”.
Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor
Iwona Duchniewicz, która przywitała całą
społeczność przedszkolną, a następnie
przedstawiła krótki rys historyczny
przedszkola.
W dalszej części spotkania dzieci
zaśpiewały tradycyjne „Sto lat” i „wjechał”
jubileuszowy tort. Najstarszy przedszkolak
zdmuchnął symbolicznie świeczki na
urodzinowym torcie, a chętne i odważne

dzieci złożyły urodzinowe życzenia.
Kolejną częścią spotkania były występy
artystyczne dzieci, przygotowane pod
kierunkiem nauczycielek. Wszystkie dzieci
zachwyciły wiązanką różnorodnych
wierszy i piosenek. Na koniec spotkania
każda grupa otrzymała kolorową paczkę z
cukierkami, które zakupili i ofiarowali
rodzice dzieci.
Dalszą część uroczystości kontynuowano
w grupie dzieci 3 – letnich, gdzie odbyło się
uroczyste pasowanie na przedszkolaka,
członka grupy. Najmłodsze dzieci
zachwyciły spontanicznością i rozbrajającą
szczerością podczas występów.
Piękna aura dodawała dzieciom w
pozostałych grupach energii do wróżb i
zabaw andrzejkowych.
Ambicją całego zespołu jest
podtrzymywanie tradycji corocznego
jubileuszu przedszkola, by tworzyć warunki
do radosnych przeżyć i twórczych działań
dzieci.
Mamy nadzieję, że uroczystość ta
zostanie w pamięci wszystkich na długo.
Dagmara Chraplewska
Barbara Kozłowska

21 listopada jest Dniem Życzliwości. Po
raz pierwszy w historii szkoły uczniowie
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w
Barczewie postanowili przypomnieć o
tym mieszkańcom gminy Barczewo.
Gimnazjaliści podczas zajęć
świetlicowych i bibliotecznych wykonali
kolorowe plakaty, przypominające
znaczenie magicznych słów: proszę,
przepraszam i dziękuję i rozwiesili w
miejscowościach, z których pochodzą.
Mieszkańcy Barczewa tego dnia mieli
okazję zobaczyć uczniów z życzliwymi
uśmiechami i maleńkim cukiereczkami
radości w Urzędzie Miejskim, Centrum
Kultury i Promocji Gminy oraz
Przychodni Zdrowia. W samym
gimnazjum wybierano najbardziej
życzliwego nauczyciela (którymi zostali:
Remigiusz Marciniak, Zbigniew Podlaski
i Sławomir Długiński), ucznia (Nicola
Obuchowicz, Patrycja Dybiec i Maciej
Domin), oraz pracowników szkoły (tu
najwięcej głosów zdobyli: Ewa
Szumacher i Józef Szczepański).
Inicjatorem pomysłu była pani Krystyna
Szter, dyrektor gimnazjum,
koordynatorem akcji pani Jolanta
Piotrowska.
Małgorzata Bronowska - Waliszewska

Promujemy Czytelnictwo

Hej, pani Lindgren, holali , Holala!
Każdy ją tu zna!
Gminny konkurs dotyczący twórczości
Astrid Lindgren rozstrzygnięty!
Konkurs przebiegał dwuetapowo.
Pierwszy obejmował wykonanie
tematycznego plakatu, który należało
dostarczyć w terminie do 5 listopada, w
drugim, który odbył się 21 listopada,
poszczególne drużyny prezentowały swoją
fot. Zbigniew Kozłowski

wiedzę na temat życia i twórczości pisarki.
Wszyscy uczestniczący dobrze się
bawili. Konkurs prowadziły pracownice
świetlicy Anna Rok i Agnieszka
Chojnowska, a szacowne pięcioosobowe
jury w składzie: przewodnicząca
Małgorzata Bronowska- Waliszewska oraz
członkowie: Elżbieta Zacharewicz, Lidia

Szczerbo, Anita Januszewska, Zbigniew
Kozłowski, przyznało następujące miejsca:
W I etapie plastycznym : I miejsce Filia biblioteczna Ramsowo, II miejsce - SP
Barczewo, III miejsce - Punkt biblioteczny
w Niedźwiedziu, Wyróżnienie – Filia
biblioteczna w Barczewku.
W II etapie teoretyczno-praktycznym: I
miejsce - Filia biblioteczna Ramsowo, II
miejsce - SP Barczewo, III miejsce - Filia
Biblioteczna Jedzbark.
„Moja ulubiona książka”
W tym samym czasie w czytelni dla
dorosłych odbyło się spotkanie z cyklu
„Moja ulubiona książka” z panią Agatą
Plawgo, mające na celu promocję
czytelnictwa wśród młodzieży. W
spotkaniu wzięło udział 13 uczniów
Gimnazjum nr 1 w Barczewie. Wszyscy
uczestnicy spotkania, aby upamiętnić ten
dzień, wpisali się do Kroniki MBP w
Barczewie.
Anna Rok
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Informacje

Spotkanie „Pokoleń”
W poniedziałek, 19 listopada, odbyło się
roczne spotkanie członków Stowarzyszenia
Miłośników Historii Organizacji
Młodzieżowych „Pokolenia” w Barczewie.
Przy tej okazji wypada przypomnieć, że
pierwsze koła młodzieżowe w powojennym
Barczewie organizowały się pół wieku temu,

tj. po styczniu 1957 roku. Poniedziałkowe
spotkanie było roboczym, na którym
poruszano nie tylko sprawy związkowe, ale
także omawiano założenia na kolejne lata. W
części drugiej wybrano władze
Stowarzyszenia. Przewodniczącym został
ponownie Zbigniew Stodolnik, a
sekretarzem Wojciech Zenderowski.
zen

Wycieczka do Warszawy

Warszawskiego. Wieczorem uczestnicy
wycieczki obejrzeli widowisko muzyczne w
Teatrze Żydowskim.

Kalendarzowy listopad nie świadczy jeszcze
o złej pogodzie. Wyjątkowo łaskawa dla
wycieczkowiczów była ona 24 listopada. Tego
dnia emeryci i renciści SW przy Zakładzie
Karnym w Barczewie wyjechali do Warszawy.
Pierwszym miejscem, które zwiedzano, były
komnaty na Zamku Królewskim. Następnie
spacerowaliśmy z przewodnikiem po Starym i
Nowym Mieście a także zwiedziliśmy Cytadelę,
natomiast po południu – Muzeum Powstania

W. Zenderowski

Informacje o działalności barczewskiego chóru „Moderato”
Chór, oprócz uświetniania Mszy św. w
obydwu kościołach w Barczewie, odbył 34
koncerty z różnych okazji, nie tylko w
mieście, ale na terenie powiatu, m.in. w
Ornecie, Gietrzwałdzie, Olsztynie, Dobrym
Mieście, Reszlu, Biskupcu, Jezioranach,
Lubominie, Stoczku (k. Lidzbarka Warm.),
Krasnem (k. Przasnysza), we Włodowie.
Ponadto zespół wziął udział w dwóch
konkursach: w Stawigudzie, w którym
zdobył pierwsze miejsce oraz w Szczytnie,
gdzie zdobył Grand Prix.
Z inicjatywy chóru, przy współpracy z
CKiPG w Barczewie, odbyło się Pierwsze
Regionalne Spotkanie z Kolędą, w którym
wzięły udział także chóry z Wipsowa i
Stawigudy. Impreza była poświęcona

uczczeniu pamięci kompozytora F.
Nowowiejskiego. Mijający rok był bardzo
pracowity dla zespołu, ale również
dostarczył chórzystom wielu satysfakcji.
Chór „Moderato”, pod dyrekcją Danuty
Nowakowskiej, serdecznie dziękuje za
życzliwą współpracę prezesowi
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze” – panu Marianowi
Sawickiemu, dyrektor Centrum Kultury i
Promocji Gminy – pani Marioli
Łukowskiej oraz burmistrzowi miasta –
panu Lechowi Nitkowskiemu.
Wszystkim Sympatykom chóru i
Mieszkańcom Barczewa życzymy miłych,
spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślnego Roku 2008.

Robocza Konferencja

Organizacji Pozarządowych
W piątek, 7 grudnia, w świątecznie
przystrojonej sali sesyjnej Starostwa
Powiatowego w Olsztynie odbyła się
Konferencja InformacyjnoSzkoleniowa Organizacji
Pozarządowych Powiatu
Olsztyńskiego Ziemskiego,
zorganizowana w ramach projektu „W
stronę współpracy II”. Organizatorami
była Rada Organizacji Pozarządowych
Powiatu Olsztyńskiego Ziemskiego we
współpracy ze Starostwem
Powiatowym.
Obrady otworzyła przewodnicząca
Rady, Danuta Zielonka, zapraszając
zebranych do obejrzenia sztuki pt.
„Szafa”, zaprezentowanej przez teatr
„Niebieskie Migdały” z Gminnego
Ośrodka Kultury w Dywitach.
W drugiej części konferencji Joanna
Glezman – pełnomocnik Marszałka ds.
Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi – omówiła kwestie
zarządzania dotacją w organizacji oraz
jej rozliczanie, natomiast Monika Falej
– zmiany w Ustawie o pożytku
publicznym. Na koniec, uczestnicy
spotkania wymienili się
doświadczeniami.
Z okazji zbliżających się Świąt
Bożonarodzeniowych przewodnicząca
Rady, Danuta Zielonka, złożyła
wszystkim organizacjom
pozarządowym życzenia zdrowych i
spokojnych świąt.
W. Zenderowski

Zarząd chóru

Teraz w więzieniu – jak w niebie

Po latach przyjechali tu ponownie
W czwartek, 29 listopada, do
barczewskiego więzienia przyjechało 19
byłych więźniów, dziś zrzeszonych w
Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i m Z w i ą z k u
Wi ę ź n i ó w P o l i t y c z n y c h O k r e s u
Stalinowskiego w Olsztynie. W latach
czterdziestych i pięćdziesiątych
peerelowskie sądy skazywały młodych
działaczy niepodległościowych „za próby
obalenia ustroju politycznego”. Po
pięćdziesięciu latach, byli więźniowie
przyjechali do Barczewa, by jeszcze raz
zobaczyć więzienie od wewnątrz.
Zobaczyć cele, gdzie w nieludzkich
warunkach przyszło im odsiadywać
wyroki. W świetlicy administracyjnej
przywitał ich zastępca dyrektora Zakładu
Karnego w Barczewie Marek Kulwicki, a
kierownik działu penitencjarnego Jacek
Moczulski zapoznał wszystkich z krótką

historią więzienia, a potem oprowadził po
obiekcie. Zwiedzano pawilon główny,
więzienne cele, bibliotekę, kaplicę
ekumeniczną oraz kościół pw. Dobrego Łotra
(św. Dyzmy – patrona więźniów). W drugiej

części spotkania goście obejrzeli film z roku
1962, pokazujący jeden dzień z życia w
barczewskim więzieniu. Potem przy kawie
wspominali swój pobyt, opowiadali o
przeżyciach i traktowaniu, jakie w
przepełnionych celach musieli znosić, nie
mówiąc o wyżywieniu i zimnie. Potem zadawali
pytania. W podsumowaniu spotkania prezes
Warmińsko-Mazurskiego Związku Więźniów
Politycznych Okresu Stalinowskiego w
Olsztynie, a zarazem współorganizator
spotkania Tadeusz Orzeł powiedział, że nie da
się porównać z tym, co było za jego czasów,
kiedy odsiadywał wyrok, i że teraz w więzieniu
skazani mają jak w niebie. Na koniec wizyty
dokonano wpisów do kroniki i zrobiono
pamiątkowe zdjęcie. Spotkanie, w którym
uczestniczyli również zaproszeni dziennikarze i
telewizja regionalna, zorganizował rzecznik
prasowy Zakładu Karnego w Barczewie
Andrzej Tankielun.

W. Zenderowski
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Wydarzenia
Legenda blues-rocka

„Kasa Chorych” wśród koronek...
wysłuchać koncertu legendarnego zespołu
blues-rocka "Kasa Chorych". Zespół ten jest
jednym z najważniejszych w historii polskiej
muzyki. Został założony w 1975 roku przez
Ryszarda "Skibę" Skibińskiego. W 1980 roku
wydał debiutancki singiel, na którym znalazły
się takie utwory jak: "Blues chorego" i "Szalona
Baśka". Muzyka "Kasy Chorych" rozbrzmiewa
na najważniejszych festiwalach rockowych w
całej Polsce. Dzięki staraniom pracowników
CKiPG także mieszkańcy Barczewa mogli
posłuchać bluesa w najlepszym wykonaniu.
Życzymy kolejnych udanych wystaw,
koncertów, na których gromadzą się
mieszkańcy
Barczewa, budując życie
kulturalne gminy.

fot. Zbigniew Kozłowski

Aleksandra Zdaniuk
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie zorganizowało podwójną
imprezę,która odbyła się 23 listopada w sali
widowiskowej.
Pierwszą część stanowiła wystawa prac osób
niepełnosprawnych, podczas której
zaprezentowano: obrazy, ikony, hafty, ozdoby
choinkowe i inne, własnoręcznie wykonane
dzieła. Były to prace beneficjentów, biorących
udział w warsztatach organizowanych w
Klebarku Wielkim. Jest to jedyny ośrodek dla
osób niepełnosprawnych, funkcjonujący na wsi.
Działa on pod patronatem Fundacji Polskich
Kawalerów Maltańskich. Jego działalność
wspiera ks. proboszcz Henryk Błaszczyk.

Przybyłych na wystawę powitała Izabela
S a d ł o w s k a - p r o w a d z ą c a w a r s z t a t y.
Przedstawiła osiągnięcia podopiecznych i
zaprosiła do zakupu prac. Dochód przekazany
został na materiały potrzebne do kolejnych
warsztatów.
Imprezę uświetnili swoim przybyciem:
burmistrz Barczewa - Lech Nitkowski, dyrektor
CKiPG - Mariola Łukowska,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Matłoka, dyrektor Domu Pomocy
Społecznej - Elżbieta Wolańska. Burmistrz
zobowiązał się, iż dołoży wszelkich starań, aby
pomóc osobom niepełnosprawnym,
mieszkającym w gminie Barczewo.
W drugiej części imprezy mogliśmy

fot. Zbigniew Kozłowski

Zbiórka żywności w Barczewie
„Dobroć jest czymś prostym.
Być zawsze dla innych, nigdy nie szukać siebie”.

fot. Zbigniew Kozłowski

W tym roku, po raz kolejny, została
zorganizowana Świąteczna Zbiórka
Żywności. Ta wspaniała inicjatywa,
organizowana na terenie województwa
warmińsko – mazurskiego od wielu lat przez
Bank Żywności w Olsztynie, na terenie
gminy Barczewo została podjęta w 2006 roku
przez Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich .
W roku bieżącym zorganizowano na
terenie naszej gminy trzy zbiórki żywności:
* Wielkanocna Zbiórka Żywności, odbyła

się 23 i 24 marca 2007, podczas której
zebrano 1107,87 kg żywności,
* 28 – 29 września 2007 zorganizowano
zbiórkę pod hasłem „Podziel się posiłkiem”,
zebrano 1079,11 kg ,
* obecna Świąteczna Zbiórka Żywności
została przeprowadzona
od 30.11 do
2.12.2007 r. ,w której zebrano 1.386,39 kg
Ofiarowano najpotrzebniejsze artykuły z
długim terminem ważności, takie jak: mąka,
cukier, makaron, kasze, ryż, konserwy.
Z zebranej żywności przygotowanych jest
około 250 paczek.
Pozyskana żywność trafia, za
pośrednictwem dyrektorów szkół, do
najbardziej potrzebujących dzieci i
młodzieży szkolnej oraz ich rodzin w formie
paczek. Pomoc w tej formie bardzo
wspomaga rodziny, które na co dzień
borykają się z problemami finansowymi. W
wielu domach być może pojawi się nadzieja
na lepsze Święta.
W zbiórkach żywności bardzo pomaga i
angażuje się młodzież z Gimnazjum nr 1 im.
Ziemi Warmińskiej w Barczewie. Możemy
być dumni z młodzieży, która tak wyjątkowo
angażuje się w pomoc społeczną. W akcje
zbiórek zaangażowane są osoby prywatne,
fizyczne i instytucje, dokonujące zakupu

toreb na paczki oraz udzielające transportu do
przewozu żywności. Każdorazowo zebrana
żywność gromadzona jest w sali
udostępnianej przez Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie.
Organizatorzy Zbiórek składają ogromne,
serdeczne podziękowania młodzieży
szkolnej oraz ich nauczycielom, wszystkim
osobom prywatnym i instytucjom, także
władzom naszego miasta, właścicielom
sklepów, w których można było przekazać
żywność za przychylność i życzliwość tej
inicjatywie. Przy zbiórce pracowali: Danuta
Zielonka, Alina Jakończuk, Danuta Łowkiel,
Zbigniew Stodolnik i Urszula Galibarczyk.
Stokrotne słowa podziękowania należą się
wszystkim mieszkańcom Barczewa i okolic
za hojne zakupy na rzecz zbiórki żywności.
Świadczy to o Państwa wrażliwości na
występujące potrzeby innych ludzi. Wszyscy
Państwo przyczyniliście się do tego, aby jak
najwięcej rodzin mogło zasiąść przy
zasobniejszym, wigilijnym stole. Ale myślę,
że Organizatorzy Zbiórki dali nam wszystkim
szansę podzielenia się nie tylko posiłkiem, ale
też odrobiną nadziei, że nie jest jeszcze tak źle
na świecie, że może ktoś o nas myśli.
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Historia
Barczewskie Kalendarium

GRUDZIEŃ

1. XII. 1910 – w Dąbrówce Małej
zamieszkiwało 3 Polaków.
1. XII. 1946 – w Więzieniu w
Barczewie przebywało 1864 więźniów.
1. XII. 1986 – nowym dyrektorem
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w
Barczewie została Marianna
Olszewska.
3. XII. 1956 – ordynariuszem diecezji
warmińskiej został ks. bp. Tomasz
Wilczyński.
7 – 9. XII. 1899 – jak donosiła lokalna
gazeta “w Wartemborku zima zwaliła
się na dobre. Była wielka zamieć i
chwycił mróz”.
7. XII. 1914 – zmarł w Olsztynie ks.
Józef Kiszporowski, obrońca języka
polskiego i organizator bibliotek
parafialnych.
8. XII. 1883 – ks. Walenty
Barczewski, z rąk biskupa Franciszka
Leopolda i barona Leonroda otrzymał,
święcenia kapłańskie.
10. XII. 1516 – Mikołaj Kopernik
jako administrator Kapituły
Warmińskiej, nadał prawo lokacyjne
Hansowi Bodnerowi z Wójtowa.
10. XII. 1866 – urodził się ks. Josef
Klaperski. W latach 1905-1925 był
proboszczem parafii w Alt-Wartenburg
(Barczewko).
11. XII. 1961 – w Surmówku zmarł
Józef Weinert, ludowy rzeźbiarz.
13. XII. 1981 – Wojskowa Rada
Ocalenia Narodowego na terenie całego
kraju wprowadziła stan wojenny.
15. XII. 1986 – w barczewskim
Centrum Tkactwa Artystycznego
Warmii i Mazur otwarto wystawę tkanin
Barbary Hulanickiej.
20. XII. 1998 – w Barczewie ukazał
się ostatni numer gazety samorządowej
„Nowiny Barczewskie”.
21. XII. 1950 – w Szkole
Podstawowej w Barczewie obchodzono
uroczyście rocznicę urodzin Józefa
Stalina.
21. XII. 1981 – w Ornecie zmarł ks.
Maksymilian Tarnowski. Od 1936 do
1954 roku proboszcz w Barczewie.
22. XII. 1893 – pod redakcją księdza
Walentego Barczewskiego ukazał się
„Warmiak”, pismo katolicko – polskie.
24. XII. 1946 – w świetlicy więzienia
w Barczewie zorganizowano dla
funkcjonariuszy wspólną wigilijną
kolacje.
26. XII. 1418 - Biskup Jan III Abezier
odnowił przywilej miejski Barczewa.
Oryginalny dokument spłonął w czasie
pożaru miasta.
W. Zenderowski
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Najpiękniejszy dzień w życiu

„Cicha Noc” w Marunach
W starych kronikach Marun, można było
przeczytać m.in. o pagórku zwanym
potocznie Zamkową Górą, z zamkiem
warownym, który z czasem uległ zniszczeniu i
ślad po nim zaginął. Potem, na jego miejscu,
zbudowano wspaniały pałac z czerwonej
cegły. Z zachowanych opisów wynika, iż
odznaczał się on nie tyle piękną, gotycką
sylwetką, co niezwykłą i tajemniczą
architekturą. Jak policzono, miał 365 okien –
tyle dni ma rok kalendarzowy, dwanaście
smukłych kominów – tyle rok ma miesięcy,
cztery przyklejone do bryły pałacu
ośmioboczne wieże kryte miedzianą blachą –
tyle, ile jest pór roku. Ponadto było siedem
tarasów – liczba dni tygodnia. Budynek krył
jeszcze więcej tajemnic z kalendarza
gregoriańskiego. Natomiast cały dach pałacu
pokryty był miedzianą blachą, która wraz ze
wschodem i zachodem słońca, mieniła się
różnymi odcieniami. Podobnie park wpisany
był w kalendarz. Pałac w Marunach
wybudowali Groebenowie – jedna z
najbogatszych rodzin żyjących na tych
ziemiach – znani w Prusach Wschodnich nie
tyle z majątków i szlachectwa, co z
propolskich postaw. Niejeden z Groebenów
pełnił wysokie i zaszczytne urzędy, dwóch
służyło w polskim korpusie koronnym w
stopniu polskiego generała i majora. Walczyli
pod komendą hetmana Wielkiego Koronnego
– późniejszego króla Jana III Sobieskiego.
Po Groebenach, dawnych właścicielach, w
lesie nieopodal miejsca, w którym stał pałac,
pozostał rodowy grobowiec. Potem wieś
Maruny oraz pałac miały nowych właścicieli.
Tak było do 24 stycznia 1945 roku, kiedy do
majątku wkroczyli czerwonoarmiści. Nastała
radziecka okupacja i wszyscy mieszkańcy wsi
myśleli, że pałac przetrwa wojnę. Niestety.
Kiedy czerwonoarmiści opuszczali wieś
Maruny i majątek, zapałali chciwością do
miedzianej blachy, pokrywającej dach pałacu
i wieże. Kiedy ją zrywali, miejscowa ludność
ze złości podpaliła pałac. Później budynek
szybko popadł w ruinę i został rozebrany. Z
czasem ślad po nim zaginął. Niedługo potem,
w poszukiwaniu cennych rzeczy w grobowcu
Groebenów, rabusie zniszczyli trumny i
zerwali mosiężną płytę, przytwierdzoną do
kamienia nagrobnego. Tyle mówi historia.
W innym miejscu, Anna Stanisławowicz, z
domu Pfeiffer, opowiadała, w jaki sposób
zapamiętała swą obecność w pałacu państwa
Krämerów – ostatnich właścicieli Marun.
Ojciec pani Anny był dobrym stolarzem, a
także zajmował się snycerką i miał swój
udział w restaurowaniu ołtarza oraz ambony
w kościele św. Anny w Barczewie. Kiedy
zginął pod Berezyną, Anna z rodziną
przeniosła się do Mokin, a następnie, w 1925
r., wyjechała do Ejszyszek, koło Wilna, gdzie
jej ojczym, Paweł Dzikiewicz, miał
gospodarstwo rolne. Potem wróciła do
Olsztyna, skąd na piechotę przyszła do
Barczewa, do kościoła św. Anny. Tam panią

Annę rozpoznał ksiądz Maksymilian
Tarnowski, który pamiętał ją jeszcze sprzed
wojny. Po latach, pani Anna opowiadała, że jej
dziadek był robotnikiem leśnym i często
sadzał ją na kolanach, powożąc parą siwych
wołów, zaprzęgniętych w maneż, czyli kierat.
Tak, dla rozweselenia, woził ją godzinami. Za
pomocą kieratu napełniano wodą zbiornik na
wieży, która stała tuż nad brzegiem jeziora
Maruny, w pobliżu nieistniejącej parkowej
fontanny.
Do pałacu zabierała ją mama, która była
sprzątaczką u państwa Krämerów. Były to
wspaniałe chwile, kiedy robiła piruety w
salonie na lśniącej podłodze z sosnowych
desek. Opowiadała, jak w letnie sobotnie
wieczory, dziewczęta i chłopcy spotykali się
pod starym dębem, skąd dochodziły śpiewy.
Rozmawiali nie po niemiecku, nie po polsku,
ale po warmińsku. Z pobytu w pałacu
najbardziej utkwił pani Annie w pamięci
dzień Bożego Narodzenia.
Każdego roku, w dniu wigilii, państwo
Krämer zapraszali do największego salonu
wszystkich ludzi, którzy u nich pracowali i
byli na służbie. W salonie, bliżej okna stała,
sięgająca pod sufit, świerkowa choinka,
najładniejsze drzewko z maruńskiego lasu.
Tego dnia do pałacu mógł przyjść każdy,
nawet najlichszy robotnik. Wszyscy zbierali
się po jednej stronie, tuż przy oknach. Po
drugiej, ustawiała się służba. Kiedy salon
zapełnił się pracownikami, otwierały się
wysokie drzwi i wchodził pan Krämer, a za
nim rodzina. Podchodził do pięknie
przyozdobionej choinki, skinięciem głowy
witał przybyłych i mówił coś o dobrym
urodzaju, o polach i lasach. Wymieniał z
nazwiska tych najlepszych, a kiedy skończył
– na co wszyscy czekali, szczególnie
dzieciaki – składał życzenia świąteczne,
podając dłoń i małe zawiniątko – upominek.
Najwięcej radości miały dzieci, które zostały
przyprowadzone przez rodziców. Dla
wszystkich, na długim stole, na
porcelanowych półmiskach leżały rogale
oblane lukrem, owoce i słodkie łakocie. Jak
wspomniała pani Anna, każde dziecko
otrzymało do poczęstunku bunntesteller, czyli
talerz z cukierkami, a do domu – słodycze w
papierowej torebce. Po kwadransie, kiedy
ucichło, do pianina, stojącego w rogu salonu,
wolnym krokiem, podchodził przyjaciel
domu – organista Gruner, mieszkający na
stałe w Bawarii – który grał dla wszystkich
tylko „Stille nacht”. „Cichą Noc” śpiewali
gospodarze z rodziną, służba i wszyscy
obecni. Jedni ciszej, inni głośniej i każdy po
swojemu. „To był dzień, najpiękniejszy w
moim życiu” – wspominała pani Anna. Potem
wszyscy rozchodzili się do swoich domów,
gdzie czekała na nich wigilia, a wieczorem kto
mógł wyruszał na pasterkę do fary w
Barczewie.
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Informacje
Międzynarodowy projekt

Program Comenius w Szkole Podstawowej w Barczewie
Szkoła Podstawowa w Barczewie
przystąpiła do międzynarodowego projektu
Comenius, na realizację którego otrzymała 16
tysięcy euro z funduszy europejskich.
Pieniądze będą przeznaczone na działania w
ramach projektu, w tym na wyjazdy uczniów i
nauczycieli do innych krajów. Czas realizacji
projektu to lata 2007-2009.
Comenius to program
edukacyjny, który powstał z
inicjatywy Wspólnoty
Europejskiej. Polska przystąpiła
do jego realizacji w roku 1998.
Celem programu jest kreowanie
europejskiego wymiaru w
nauczaniu, powiększanie kręgu
osobistych doświadczeń o wiedzę
na temat innych krajów Europy,
rozwijanie poczucia jedności w
Europie oraz wspomaganie
procesów przystosowania się do
nowych warunków społecznych i
ekonomicznych w perspektywie
zjednoczonej Europy.
Projekt realizowany w szkole w
Barczewie nosi tytuł „Masz
magiczną różdżkę! Czy przyroda
jest w twoich rękach?”. Obecnie, obok szkoły
z Barczewa, przystąpiły do niego szkoły z
Węgier i Czech. Szkolnym koordynatorem
projektu jest Monika Piętka . Główne cele
projektu to praktyczna nauka języka
angielskiego oraz rozwijanie świadomości
ekologicznej dzieci i młodzieży. Projekt
zakłada działania w zakresie czterech
elementów: wody, gleby, słońca i powietrza.
Uczniowie będą wykonywać prace plastyczne
oraz analizować problemy zanieczyszczenia
środowiska i wykorzystania energii
słonecznej w naszym regionie. Nauczyciele i
dzieci odwiedzą szkoły zarówno na
Węgrzech, jak i w Czechach. Wszystkie
zdobyte doświadczenia będą wymieniać z
zagranicznymi partnerami, bowiem motto
projektu brzmi: „Myśl lokalnie, działaj
globalnie!”. Językiem komunikacji projektu
jest język angielski, tak więc uczniowie będą
mieli okazję praktycznie wykorzystać
umiejętności zdobywane na lekcjach
językowych.
Jak wspomniano, projekt realizowany jest
przez trzy kraje: Polskę, Czechy i Węgry. To
tylko trzy z siedmiu krajów aplikujących o
prawo udziału w projekcie. Swoich sił
próbowały również Włochy, Grecja, Turcja i
Rumunia, jednak aplikacje tych krajów nie
zostały w pełni zaakceptowane. Nadal istnieje
szansa na dołączenie pierwszych dwóch
państw do projektu, gdyż oczekują one na
dofinansowanie. Jeśli tylko otrzymają
fundusze, zaczną działać razem z nami.
W ostatnim tygodniu listopada, w dniach
26-30.11.2007, gościliśmy w szkole
przedstawicieli Węgier i Czech. Uczniowie
klas I-VI przywitali przybyłych gości z
wielkim entuzjazmem. Ogromne wrażenie na
wszystkich zrobiło powitanie wykonane przez
dzieci w gwarze warmińskiej oraz wielu

językach świata: rosyjskim, niemieckim,
francuskim, angielskim, greckim, a nawet
arabskim.
Za przygotowanie językowe
dzieci odpowiedzialne były panie Katarzyna
Kowalczyk, Katarzyna Matyjas oraz Monika
Piętka. Uroczystość uświetniło

Foto

przedstawienie teatralne, przygotowane pod
kierunkiem pani Grażyny Szabelskiej oraz
występ zespołu tanecznego „Funky”,
prowadzonego przez panie Lilianę i Olgę
Połowianiuk.
Nasi partnerzy z ciekawością przyglądali
się polskiej szkole. Ich uwagę przykuły
przyjazne dzieciom kolorowe korytarze, sale
lekcyjne oraz mundurki uczniowskie, które
chętnie widzieliby we własnych szkołach.
Zachwyt wzbudziła nasza
okolica.
Przechadzając się ulicami Barczewa
wstąpiliśmy do Muzeum Feliksa
Nowowiejskiego, synagogi oraz kościołów.
Dla przedstawicieli Węgier było to duże
zaskoczenie, gdy dowiedzieli się, że właśnie
w małym barczewskim kościele znajduje się
nagrobek kardynała Andrzeja Batorego
(bratanka króla Stefana) i jego brata Baltazara
(księcia Siedmiogrodu) wykonany przez
słynnego gdańskiego rzeźbiarza Wilhelma
van der Blocke w 1598 roku. Pokazaliśmy
gościom to, co najpiękniejsze w naszym
mieście i regionie: jeziora i lasy, które
stanowią wielką wartość naszego regionu,
olsztyńską starówkę oraz tereny
agroturystyczne takie jak Leszno i Zalesie.
Nasi goście mieli też okazję zwiedzić
przepiękny zamek w Malborku.
Zarówno w Lesznie jak i w Zalesiu
zorganizowaliśmy uroczyste kolacje z
udziałem zagranicznych gości, władz miasta,
dyrekcji i nauczycieli szkoły. W czasie tych
spotkań nie tylko mieliśmy okazję wymienić
się opiniami na temat systemów edukacji
obowiązujących w trzech krajach, ale też
przedyskutować nasze zwyczaje i kulturę. Był
też czas na wspólną piosenkę i zabawę.
Niesamowite było to, w jak wielu językach
porozumiewaliśmy się ze sobą: od
rosyjskiego, hiszpańskiego i niemieckiego,

po – wiodący prym – język angielski.
Goście zostali też serdecznie przyjęci przez
burmistrza Barczewa, pana Lecha Jana
Nitkowskiego oraz przewodniczącą Rady
Miejskiej panią Elżbietę Zacharewicz.
Rozmowa z panem burmistrzem pozwoliła
wyłonić kilka wspólnych celów
realizatorów projektu i gminy w
zakresie ochrony środowiska.
Jest to niezwykle istotne, gdyż
współpraca z lokalnymi
władzami i promocja regionu
należą do głównych założeń
projektu. Powstała nawet
inicjatywa, aby nawiązać
współpracę pomiędzy
Barczewem a
miastami, z
których pochodzą nasi partnerzy:
Abony na Węgrzech i Breclav w
Czechach. Byłoby wspaniale,
gdyby działania prowadzone
przez szkołę mogły taką
współpracę zapoczątkować.
Podczas wizyty Węgrów i
Piotr Mostek
Czechów nie zabrakło czasu na
pracę. Gro nauczycieli
zaangażowanych w realizację projektu
spotykało się w bibliotece szkolnej, by
omówić każde czekające nas zadanie oraz
kolejne spotkania.
Pierwsze efekty pracy można zobaczyć na
korytarzach barczewskiej podstawówki.
Każdy z partnerów stworzył w swojej szkole
Comenius Wall, czyli gazetkę poświęconą
projektowi. Możemy się pochwalić, że nasza
gazetka i piękny baner, umieszczony na
korytarzu w jednym z budynków, wzbudziły
podziw gości. Obecnie uczniowie pracują
nad szkicem maskotki, która stanie się
symbolem projektu i będzie wraz z nami
podróżować. Obok maskotki powstają już
flaga i logo projektu, za które odpowiedzialne
są szkoły z Węgier i Czech. W przyszłości
stworzone zostaną między innymi: szkolny
ogród Comenius, foldery prezentujące
działania dzieci i nauczycieli oraz strona
internetowa poświęcona projektowi.
Program Comenius to ogromne i
ważne dla szkoły przedsięwzięcie. Wymaga
bardzo dużego zaangażowania ze strony
nauczycieli i uczniów, ale wierzymy, że warto
to robić. Nagrodą za wytężoną pracę będzie
niewątpliwie nowa wiedza, satysfakcja
uczniów i nauczycieli oraz możliwość
podzielenia się zdobytym doświadczeniem
podczas następnych spotkań z partnerami.
Najbliższe już w maju 2008 roku w Czechach,
kolejne na Węgrzech na początku roku
szkolnego 2008/2009 i ostatnie,
podsumowujące i chyba najważniejsze,
ponownie w Barczewie. Mamy nadzieję, że w
czasie tego spotkania, w maju 2009 r.,
pokażemy jak wiele udało nam się osiągnąć.
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Społeczeństwo
Konsultacyjne spotkanie

Czas rekultywować zamknięte składowisko
W sali barczewskiego ratusza, 21 listopada,
odbyło się spotkanie konsultacyjne Rady
Sołeckiej Łęgajn z burmistrzem, w sprawie
zamknięcia składowiska odpadów. Sołtys
Henryk Kuriata zaprezentował na piśmie
stanowisko sołectwa do ”Koncepcji
Rekultywacji Składowiska Odpadów w
Łęgajnach”, opracowanej przez Zakład
Gospodarki Komunalnej sp.zo.o /ZGOK/ w
Olsztynie. W obszernym wywodzie Rada
Sołecka wytknęła autorom koncepcji wiele
błędów i zaproponowała nowe rozwiązania,
które satysfakcjonowałyby mieszkańców wsi.
Sołtys postulował, aby stanowisko Rady
Sołeckiej w całości poparł burmistrz. W czasie
dyskusji Lech Nitkowski powiedział, iż pod
tym dokumentem on się nie podpisze, a to
dlatego, że “my dzisiaj dyskutujemy na etapie
koncepcji a nie planu”.Wszystkie
zainteresowane strony winny wnosić swoje
uwagi, zastrzeżenia, postulaty i wnioski, które
autorzy opracowujący plan będą brać pod
uwagę. W stanowisku sołectwa zawartych jest
wiele uwag, wynikających z doświadczenia
oraz praktyki, ale i z braku wiedzy oraz
naukowych ekspertyz. Narada okresami była
zacięta, co świadczy o tym, że uczestnicy
spotkania przygotowali się do dyskusji.
Następnego dnia, w tej samej sali, w
poszerzonym składzie spotkali się
przedstawiciele Rady Sołeckiej Łęgajn,
burmistrza, ZGOK-u olsztyńskiego i Urzędu
Wojewódzkiego. Otwierając naradę burmistrz
Lech Nitkowski powiedział, że nie ma już
żadnych przeszkód, aby zamkniętego
składowiska nie rekultywować. Dr inż. Marek
Agopsowicz, Główny Technolog GZOK
współautor wspomnianej koncepcji, zapoznał
zebranych z ideą przedłożonego dokumentu.
:Powiedział,że celem niniejszego
opracowania jest przedstawienie propozycji
rozwiązań technologicznych i
organizacyjnych przeprowadzenia
rekultywacji składowiska, w niektórych
elementach wariantowo, które będą mogły być
poddane do zaopiniowania zainteresowanym
stronom. Zaopiniowana dokumentacja będzie
podstawą wystąpienie o wydanie niezbędnych
warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu, a następnie sporządzenia dokumentacji

projektowej uzgodnionej technologii.
Prace rekultywacyjne mają: zabezpieczyć
składowisko odpadów przed jego szkodliwym
oddziaływaniem na wody powierzchniowe i
podziemne oraz powietrze, zintegrować obszar
składowiska z otaczającym środowiskiem,
umożliwić obserwację wpływu składowiska na
środowisko.
Koncepcja zaleca zabudowę biologiczną.
Elementami zabudowy biologicznej są: rowy,
nasypy, zadarnienia trawą w zagłębieniach
trzciną i nasadzenia drzew na cele opałowe.
Najważniejszą podstawową czynnością prac
rekultywacyjnych jest nawiezienie ziemi i
przykrycie śmieci. Minimalna grubość okrywy
rekultywacyjnej powinna umożliwić
powstanie i utrzymanie trwałej pokrywy
roślinnej. Miąższość warstwy pokrywającej
przy wariancie np. zalesienie winna wynosić
2,3 do 2,9 m. Na co składa się: warstwa
wyrównawcza drenaż gazowy / z piasku i
żwiru/ - 0,4 m, warstwa uszczelniająca /glina/ 0,5 m , podglebie i warstwa glebowa 1,4-2,0 m.
W przypadku trudności w pozyskaniu dużych
ilości humusu około 20 000 m3, koncepcja
zakłada dopuszczenie utworzenia górnej
warstwy próchnicznej z mieszaniny gruntu
bezglebowego z komunalnymi
ustabilizowanymi osadami ściekowymi lub
kompostem wyprodukowanym z tych
odpadów. Na to proponowane rozwiązanie nie
ma zgody Rady Sołeckiej Łęgajn. Jednym z
ważnych problemów do rozwiązania na
składowisku będzie regulacja stosunków
wodnych gospodarki wodą. Woda opadowa
spływać będzie po stokach o nachyleniu 8-10%
spadu. Może powodować szkody powierzchni.
Projekt przewiduje budowę nasypów i rowów
przechwytujących wodę. Odbiornikiem wód
opadowych będzie pole wierzbowe o
powierzchni 4 ha, zlokalizowane obok
składowiska. Stanowić ono będzie teren
powstały po wybraniu ziemi na przykrycie
czaszy składowiska. Wierzba krucha /Salix
fragiliś/, nasadzona w ilości 10 000-20 000
sztuk, „wyparuje” spływające wody opadowe i
urozmaici krajobraz. Aby użyźnić jałową glinę
na dnie basenu, polepszyć warunki wegetacji
drzew, krzewów i traw, koncepcja zakłada
nawożenie organiczne humusem z osadów

ściekowych. Nie przewiduje się generalnych
zmian w funkcjonowaniu istniejącego systemu
odgazowywania składowiska, ani jego
przebudowy. Przez 30-50 lat będą prowadzone
prace pielęgnacyjne. W tym czasie następować
b ę d z i e o s i a d a n i e h a ł d y o d p a d ó w,
powierzchnia narażona będzie na działania
niszczące na wskutek procesów erozyjnych
lub użytkowania terenu. Na terenie
składowiska, przez okres 50 lat od dnia
zamknięcia, nie mogą być budowane:
nieruchomości, instalacje naziemne i
podziemne, z wyłączeniem instalacji
związanych funkcjonowaniem składowiska.
Wielką niewiadomą w przedłożonej
koncepcji są wody odciekowe. Składowisko w
Łęgajnach nie ma uszczelnionego dna i
drenażu zbierającego odcieki, nie ma więc
możliwości poboru, kontroli składu wód
odciekowych ze składowiska. Wody
odciekowe mogą stanowić poważne
zagrożenie dla wód gruntowych i
głębinowych. Zagrożone mogą być ujęcia
wodne w okolicznych wsiach i dla miasta
Olsztyn.
Tworzenie warstwy rekultywacyjnej na
hałdzie odpadów może trwać kilka miesięcy
lub lat (3-4 lata). Zależeć to będzie od
posiadanych środków finansowych i
potencjału wykonawczego. Przewiduje się, że
wykonawstwa rekultywacji podjąć się mogą
mniejsze firmy budowlane, dysponujące
mniejszym potencjałem sprzętowym. Jest
szansa, że mogą wziąć udział też firmy
miejscowe-barczewskie.
W uwagach
końcowych koncepcji zawarta jest informacja
mówiąca, że składowisko w Łęgajnach będzie
największym obiektem w województwie
Warmińsko – Mazurskim, poddanym
rekultywacji w sposób profesjonalny. Jest ono
reprezentatywne dla wielu starych składowisk,
zlokalizowanych na nieuszczelnionym
podłożu.Wskazane jest objęcie go nadzorem
naukowym i stworzenie z niego obiektu
badawczego. Wnioski z badań powinny być
wykorzystane do rekultywacji innych
składowisk, zamykanych w województwie i
kraju.

Jan Krakowiak

Barczewo w obiektywie
Wystarczy przyjrzeć się dwóm
fotografiom, aby przekonać się, że w
miejskiej infrastrukturze zachodzą
widoczne zmiany. Czego nie można było
przez lata zrobić, w tej kadencji jest
realizowane. Nie ma śladu po ruinie przy
ul. Kościuszki, która to przez
dziesięciolecia straszyła i zagrażała
przechodniom oraz
sąsiednim
budynkom.
Tekst i zdjęcia W. Zenderowski
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Świetna promocja miasta

Złoto dla siatkarzy Barczewa
W niedzielę, 25.11.2007 r., w Jonkowie
zakończył się dwudniowy Turniej Piłki
Siatkowej Mężczyzn o Puchar Starosty
Olsztyńskiego. W zmaganiach brało
udział osiem zespołów z powiatu
olsztyńskiego. Poziom turnieju był
b a r d z o w y r ó w n a n y, p o n i e w a ż
uczestniczyły w nim najbardziej
utytułowane zespoły powiatu
olsztyńskiego, takie jak: Dobre Miasto
(trzykrotny mistrz), Purda oraz
gospodarze, czyli Jonkowo.
Reprezentacja Barczewa w składzie:
Piotr Ferenz, Dominik Białek, Maciej
Miłaszewski, Sebastian Jóźwiak, Józef
Duchniewicz, Tomasz Bielecki, Michał
Przybyłek, Rafał Surmański, Jacek
Martul, Filip Plawgo, Przemysław
Pichalski, Jarosław Bonus (kpt.) oraz
kierownik zespołu Jacek Podralski, po
emocjonującej serii zwycięstw, zajęła
pierwsze miejsce, wygrywając w finale
2:0 (do dwóch wygranych setów) z
Dobrym Miastem, deklasując rywala.
Obie drużyny stworzyły wielkie
sportowe widowisko, a gorycz porażki
zawodników z Dobrego Miasta dała się

Aukcja Bożonarodzeniowa

zauważyć podczas wręczania pucharu
przez starostę olsztyńskiego. Barczewscy
sportowcy z dumą odebrali puchar oraz
dyplom z rąk władz powiatu. Starosta
gratulował gminie zaangażowania w sport
oraz świetnej promocji miasta Barczewa.
Korzystając z okazji jako zespół
dziękujemy burmistrzowi Barczewa,

zastępcy burmistrza Barczewa, pani
dyrektor CKiPG oraz wszystkim osobom,
które pomogły męskiej siatkówce w
Barczewie, za wkład w promocję sportu
oraz życzymy spokojnych, zdrowych i
wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Z poważaniem
Jarosław Bonus

hojnie obdarowali szkołę. Dzięki ofiarności i
wsparciu można było przygotować aukcję z
takim rozmachem i zadowolić nawet
najbardziej wymagających kupujących.
Za pośrednictwem WIADOMOŚCI
BARCZEWSKICH pragniemy bardzo
serdecznie podziękować sponsorom:
Centrum Kultury i Promocji w Barczewie
Zakład Karny w Barczewie
Zakład Poprawczy w Barczewie
Firma „Jumar” - Łęgajny
Nadleśnicwtwo Wipsowo
Stanisław Majewski
Bogusław Matłoka
Zakład Usług Komunalnych - Leszek
Polak
Zakład Energetyki Cieplnej – Janusz
Sturlis
Market Centrum w Barczewie
Stowarzyszenie „SIO”
Stowarzyszenie „Pojezierze”
Piotr Nowakowski – Olsztyn
Danuta i Andrzej Plewa – Barczewo
Jolanta Minko – Barczewo
Sabina Jakubaszek i Dariusz Chworak –
Barczewo
Metalowa Spółdzielnia Inwalidów
Agnieszka Weder – Grygielewicz
Firma Flesz w Olsztynie
Anna Wojszel
Jarosław Plewa

Agata Plawgo
Danuta Dziekan
Kwiaciarnia Orchidea – Katarzyna
Skrzyńska – Barczewo
Wioletta Betkowska
Teresa Mozolewska
Katarzyna i Przemysław Lewandowscy
Jan Kowalewski- organista z par. Św.
Andrzeja w Barczewie oraz:
Mariola i Tomasz Zglińscy,
Katarzyna i Krzysztof Wanda
Grażyna Chworak
Danuta Zielonka i Anita Januszewska
Marzena i Dariusz Figura
Comercial Union
Wioletta Grzejka
Katarzyna Dowgiałło
Renata Budzeńska
Aldona Klimowicz
Bogumiła Łaniewska
Renata Kosin
Renata Wilińska
Renata Domalewska
Biblioteka Szkolna, koła plastyczne,
techniczne oraz ognisko opiekuńczo –
wychowawcze przy SP – Barczewo,
wychowawcy klas i rodzice
Danuta Gnatowska
Lidia Rytelewska

dokończenie ze strony 1

Karkut, zdobyć można było m.in. rękawice
bokserskie Dariusza „Tigera”
Michalczewskiego z autografem mistrza,
płytę „Golec uOrkiestra 3” z dedykacją,
koszulkę z numerem 24 piłkarza rodem z
Barczewa – Tomasza Zahorskiego,
dodatkowo zaopatrzoną w autografy
zawodników reprezentacji Polski w piłce
nożnej, obrazy barczewskich plastyków i
najpiękniejsze prace dzieci.
Na koniec imprezy niemało emocji
dostarczyło losowanie nagród dla wszystkich
uczestników aukcji. Wygrać można było
odtwarzacz MP3 i CD, portfel, zegar, aparat
fotograficzny, karnet do kosmetyczki,
fryzjera i wiele innych niespodzianek.
Siódma aukcja bożonarodzeniowa w
Szkole Podstawowej w Barczewie
wprowadziła nas w świąteczny nastrój i
pokazała jak wiele można zrobić dla dobra
szkoły przy współpracy całej lokalnej
społeczności. Pieniądze pozyskane w ten
sposób, przerosły nasze najśmielsze
oczekiwania i przeznaczone zostaną na
doposażenie pracowni szkolnych.
Na zakończenie dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 Krystyna Żygadło z całego
serca podziękowała wszystkim, którzy
pracowali przy organizacji aukcji: rodzicom,
nauczycielom, pracownikom obsługi,
dzieciom oraz wszystkim sponsorom, którzy
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KOMUNIKAT
Ważne informacje dla rolników w naszej gminie.
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
/PROW/ na lata 2007-2013 daje nowe
możliwości realizowania w gospodarstwie
programu rolnośrodowiskowego. W latach
2004-2006 oprócz płatności bezpośrednich
zaczęły funkcjonować / w ograniczonym
zakresie/ płatności wynikające z programów
rolnośrodowiskowych. Wszystkim naszym
rolnikom i producentom rolnym ,którzy po
raz pierwszy spotkali się z pojęciem program
rolnośrodowiskowy wyjaśniamy, że jest to
program dla rolnictwa, który daje możliwość
pozyskania znacznych pieniędzy w
g o s p o d a r s t w i e r o l n y m . Wa r u n k i e m
pozyskania dopłat rolnośrodowiskowych jest
gospodarowanie zgodne z opracowanym
planem i przestrzeganiem podstawowych
wymogów jakie stawia ustawodawca czyli
państwo.
W jednym gospodarstwie będzie można
realizować kilka pakietów jeżeli wzajemnie

się nie wykluczają. Poniżej podajemy w
kolejności ich numer nazwę kwotę dopłaty do
ha, sztuki, metra bieżącego.
Pakiet 1 - Rolnictwo
zrównoważone
360 zł/ha
Pakiet
2 - Rolnictwo
ekologiczne
260-1800zł/ha
Pakiet 3 - Ekstensywne trwałe użytki zielone
500zł/ha
Pakiet 4 - Ochrona zagrożonych gatunków
ptaków i siedlisk przyrodniczych poza
obszarami Natura 2000 550-1200zł/ha
Pakiet 5 - Ochrona zagrożonych gatunków
ptaków i siedlisk na obszarach Natura 2000
550-1390zł/ha
Pakiet
6
- Zachowanie zagrożonych
zasobów genetycznych roślin w rolnictwie
. 570-4700zł/ha
Pakiet 7 - Zachowanie zagrożonych
zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie

320-1500zł/szt
Pakiet
8 - Ochrona gleb i wód
330-470zał/ha
Pakiet
9
-Strefy buforowe
110zł/100 mb
Podstawowe warunki udziału w
programie: użytkowanie co najmniej 1ha
użytków rolnych, obowiązek spełnienia
minimalnych wymagań wynikających z
obowiązującego prawa, przygotowanie 5letniego planu dla gospodarstwa, złożenie
wniosku do biura powiatowego ARiMR w
terminie od 15 marca do 15 maja. Rolnicy
zainteresowani programem powinni zwrócić
się do miejscowego doradcy
rolnośrodowiskowego lub nawiązać kontakt
osobisty bądź telefoniczny z autorami
komunikatu. Jan Krakowiak tel. 089 514 87
35 Władysława Winiarska tel. 089 527 04 21
lub 510 897 904.
Jan Krakowiak

Projekt 400 miast

Otyłość jako czynnik ryzyka chorób układu krążenia
Otyłość jest chorobą przewlekłą,
charakteryzującą się zwiększeniem ilości tkanki
tłuszczowej. Do celów praktycznych w
diagnostyce otyłości posługujemy się
wskaźnikiem masy ciała oraz pomiarem
obwodu talii. Wskaźnik masy ciała BMJ
wylicza się dzieląc masę ciała w kilogramach
przez wzrost w metrach do potęgi drugiej.
I tak: BMJ kg/m2 18,5 – 24,9 norma 25,0 –
29,9 nadwaga , > 30,0 otyłość , > 40,0 otyłość
olbrzymia.
U osób powyżej 65 roku życia optymalna
wartość BMJ nie przekracza 23 kg/m2.
Obwód talii mierzymy w połowie odległości
między dolnym brzegiem łuku żebrowego i
górnym grzebieniem kości biodrowej. Otyłość
brzuszną rozpoznaje się w Europie, jeżeli

obwód talii wynosi co najmniej 80 cm u kobiet i
94 cm u mężczyzn. Epidemiologia otyłości
dotyczy nie tylko dorosłych, ale również dzieci i
nastolatków. Dlatego konieczna jest kontrola
masy ciała już od wczesnego dzieciństwa.
Otyłość sprzyja rozwojowi zmian
miażdżycowych i zwiększa ryzyko chorób
serca: zawału serca 2-krotnie, zaburzeń rytmu
serca 10-krotnie, niewydolność serca 2-krotnie,
przedwczesnego zgonu 2-krotnie.
Ryzyko wystąpienia chorób związanych z
otyłością, w dużej mierze zależy od brzusznego
rozmieszczenia tkanki tłuszczowej.
Podstawą leczenia otyłości jest uzyskanie
ujemnego bilansu energetycznego. Wymaga to
zmniejszenia spożywanego pokarmu i
zwiększenia aktywności fizycznej.

W leczeniu dietetycznym zleca się dietę
zawierającą 1000-1200 kcal dziennie dla kobiet
i 1400-1800 kcal dziennie dla mężczyzn.
Uwzględniając wszystkie niezbędne dla
organizmu składniki, zaleca się zwiększenie
spożywania wody i warzyw, ograniczenie
tłuszczów zwierzęcych i węglowodanów o
wysokim wskaźniku glikemicznym oraz
zwiększenie aktywności fizycznej, tj. jazdę na
rowerze, marsz, gimnastykę, pływanie, grę w
piłkę. Kobiety ciężarne: przyrost masy ciała nie
powinien być w ciąży większy niż 10 kg.
Dzieci i młodzież: konsekwencją otyłości u
4-5 latka jest 8-krotnie zwiększone ryzyko
otyłości w wieku dorosłym. Odchudzanie jest
wskazane u dzieci z masą ciała > 95 percentyla.

Agata Plawgo

Potencjał rozwojowy gminy

Odbudowa rzeki Kiermas
20 listopada w sali konferencyjnej Urzędu
Miasta odbyło się spotkanie właścicieli działek
położonych
nad rzeką Kiermas, z
przedstawicielem Zarządu Melioracji Urzadzeń
Wodnych Włodzimierzem Klik. Celem
spotkania było omówienie nowej inwestycji w
Barczewie - odbudowy rzeki Kiermas.
Spotkanie rozpoczął burmistrz Barczewa - Lech
Nitkowski, przedstawiając plan działania.
Rzeka ma zostać pogłębiona, poszerzona i
odmulona od ujścia Pisy do drewnianego mostu.
Na odcinku biegnącym przez ulicę Targową
brzegi zostaną zabezpieczone murami
kamiennymi lub materacami siatkowokamiennymi. Na terenach rolnych, przez które
płynie rzeka będzie ona regulowana, brzegi
zabezpieczone i usunięte wszelkie zagrożenia.
Należy podkreślić, iż cała inwestycja odbędzie
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się zgodnie z gospodarką środowiska rzeki.
Działania te poprawią kondycję rzeki
Kiermas oraz estetykę ulicy Targowej, ktora
dzięki staraniom naszego burmistrza ma stać się
najładniejszą ulicą Barczewa. Stanowi to
kontynuację działań, które objęły rzekę Pisę i
Staw Więzienny. Dzięki nim możemy cieszyć
się profesjonalnym szlakiem kajakowym,
pięknym widokiem i idealnym miejscem na
rodzinne spacery. Inwestycja ta stanowi
potencjał rozwojowy gminy. Prace będą
prowadzone przy pomocy Starostwa. Koszty
szacuje się wstępnie na siedem milionów
złotych, z czego 80 % pokryją środki z Unii
Europejskiej. Rozpoczęcie planuje się zaraz po
zatwierdzeniu wniosku, co nastąpi
najprawdopodobniej wiosną lub najpóźniej
jesienią 2008 roku i potrwa dwa lata.

Po przedstawieniu całej sprawy burmistrz
wystąpił do właścicieli działek o zgodę na
użyczenie ich terenu niezbędnego przy
wykonywanych pracach, zapewniając
równocześnie, iż po zakończeniu, działki
zostaną przywrócone do wcześniejszego
wyglądu, szkody naprawione a w razie potrzeby,
wypłacone odszkodowania. Spotkanie
zakończyło się podpisaniem oświadczeń o
zgodzie na wykonywanie prac, za co
dziękujemy właścicielom działek, mogąc dzięki
temu w niedalekiej przyszłości cieszyć się
kolejnym pięknym miejscem w naszym
mieście. Poprawa wyglądu rzeki idealnie będzie
komponować się z wyremontowanym i
odnowionym budynkiem byłej Biblioteki
Miejskiej przy ulicy Mostowej.
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Aleksandra Zdaniuk

Reklama

PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT
MEDIVET
Barczewo ul. Słowackiego 2i Tel. 089 514-70-47
- profilaktyka ( szczepienia ochronne, odrobaczanie )
- leczenie
- chirurgia
- stomatologia ( ultradźwiękowe usuwanie kamienia nazębnego)
- ginekologia i położnictwo ( cytologia, diagnostyka ciąży )
- konsultacje USG
- diagnostyka laboratoryjna ( wymazy, zeskrobiny, badanie krwi )
- znakowanie zwierząt ( mikroczipy )
- wydawanie paszportów dla zwierząt
GODZINY PRZYJĘĆ
- strzyżenie i pielęgnacja
Pn.-Pt. 10.00-12.00 i 16.00-19.00
- diety lecznicze
godz. 19.00-20.00 - wizyty umówione
- akcesoria
Sobota 9.00-12.00
- wizyty domowe
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Lek. wet. Monika Jurczak tel. 0604-680-982
Dr n. wet. Andrzej Jurczak tel. 0606-114-249

USŁUGI TRANSPORTOWE, ZAŁADOWCZE- MAREK JAKUBIAK RUSZAJNY

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
NA TERENIE GMINY BARCZEWO

www.barczewotransport.webpark.pl

szybki czas realizacji
konkurencyjne ceny

*** zawieramy umowy indywidualne ***
kontakt : 509-305-779, 503-962-304
WIADOMOSCI BARCZEWSKIE nr 12 ( 179) Grudzień 2007
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www.zalesiemazury.pl
Ośrodek organizuje:
wesela, chrzciny, przyjęcia komunijne
obiady i kolacje okolicznościowe,
stypy, bankiety i inne imprezy rodzinne

imprezy integracyjne i firmowe
szkolenia
catering i obiady pracownicze
noclegi do 150 osób

W terminie 31.12.2007-01.01.2008 zapraszamy na szampańską

Zabawę sylwestrową
z pokazem sztucznych ogni !

Koszt balu -

480 zł/para

Dla gości sylwestrowych istnieje możliwość
rezerwacji noclegów ze śniadaniem
Więcej informacji na stronie internetowej lub telefonicznie

www.zalesiemazury.pl
tel/fax 89 514-82-41 ,tel. kom. 606 306
e-mail: biuro@zalesiemazury.pl
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