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WYDARZENIA
Z łopatami i grabiami
W sobotę 31 marca 2007 roku o
godzinie 9.00 chętni do pracy
mieszkańcy Jedzbarka spotkali się przy
basenie przeciwpożarowym.

OPINIE
WYWIADY
IX Rejonowy Przegląd Teatrów „Złota Kaczka”

MAJ 2007

INFORMACJE

20 spektakli na
barczewskiej scenie

Czytaj str.9

"Brązowa Muszelka" w Barczewie
W dniach 3- 5 maja w Suwałkach odbył
się VIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki
i Tańca. Barczewo reprezentował zespół
"Batumi" z Domu Kultury.

Czytaj str.6

fot. Syliwa Kozłowska

Mieszkańcy Księżycowej Doliny
Bogaci mieszkańcy Ziemi wydają
fortunę, by odbyć podróż na Księżyc. A my
nie musimy, bo taki krajobraz znajdziemy w
naszej gminie i to całkiem niedaleko.
Czytaj str.7

fot. Zbigniew Kozłowski

"Józef Piłsudski na Kasztance", obraz W. Kossaka
fot. Zbigniew Kozłowski

Centrum Kultury i Promocji Gminy już po raz
dziewiąty, w dniach 21 i 22 maja, było
organizatorem Rejonowego Przeglądu Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych „Złota Kaczka”,
który jest jednocześnie etapem Wojewódzkiego
Przeglądu Zespołów Teatralnych o „Laur Złotej
Rybki”, z finałem w Biskupcu. Komisja w
składzie: Danuta Zielonka - przewodnicząca
gminnej Rady Organizacji Pozarządowych,
Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, Leszek Grad - były dyrektor
olsztyńskiego Teatru Lalek , członek Zarządu
Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej w
Warszawie, Stanisława Mikuła - członek
Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Kultury
Teatralnej w Olsztynie, Anna Rok - animator
kultury, Agnieszka Chojnowska - instruktor
teatralny, Zbigniew Kozłowski - plastyk, przy
ocenie młodych artystów brała pod uwagę dobór
repertuaru, formy wyrazu artystycznego
(oprawa plastyczna, muzyczna i choreografia),
zabudowę przestrzeni scenicznej oraz ogólny
wyraz artystyczny.
W konkursie, spośród zgłoszonych 24
zespołów, wzięło udział 20 grup z: Olsztyna,
Szczęsnego, Olsztynka, Kosewa, Kronowa,
Barczewa, Stawigudy, Jezioran, Spręcowa,
Kętrzyna, Piecek, Kwiecewa, Włodowa,
Różynki i Barczewka. Oceniane były w trzech
kategoriach wiekowych.
Komisja, po długich i burzliwych naradach,

postanowiła przyznać: w kategorii wiekowej
nauczanie zintegrowane I miejsce Szkole
Filialnej z Barczewka, II miejsce „Zabawnemu
Teatrzykowi” ze Szkoły Podstawowej w
Barczewie, III miejsce grupie „Bańkowice” z
GOK w Stawigudzie. W kategorii nauczanie
blokowe I miejsce teatrowi „Maskarada” z
Olsztynka, II Szkole Podstawowej Nr 3 w
fot. archiwum
Olsztynie, III miejsce teatrowi dramatycznemu
„Barstuki” ze Spręcowa. W najstarszej kategorii
nie przyznano trzeciego miejsca. I przypadło
teatrowi dramatycznemu „Próba” z Gimnazjum
w Pieckach, a II teatrowi dramatycznemu
„Panika” z Kętrzyna.
Ponadto Jury postanowiło przyznać nagrodę
specjalną za najlepszą grę aktorską,
Sebastianowi Domin ze Szkoły Podstawowej w
Barczewie.
Do udziału w Wojewódzkim Przeglądzie
Te a t r ó w i f i n a ł o w y c h p r e z e n t a c j i
zakwalifikowano tylko dwa zespoły. Bardzo się
cieszymy, że na biskupieckiej scenie, 25 maja
2007r., zaprezentują swoje umiejętności
maluchy ze Szkoły Filialnej w Barczewku.
Fundatorami cennych nagród rzeczowych,
przyznanych w tegorocznym konkursie był:
Urząd Miejski w Barczewie, Starostwo
Powiatowe w Olsztynie, Związek Gmin
Warmińsko-Mazurskich i Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie.
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Informacje
KRONIKA
POLICYJNA

Pożar w Prólach
Zdarzenie miało miejsce dnia 14.04.2007
r. w miejscowości Próle, gm. Barczewo.
Z bliżej nieokreślonych przyczyn spaliły
się zabudowania inwentarskie, straty
wynoszą 300.000 złotych.
Uszkodzenia ciała
Zdarzenie miało miejsce 07.04.2007r. na
terenie Zajazdu przy ul. Warmińskiej w
Barczewie. Dwóch sprawców dokonało
pobicia poszkodowanego.
Przyczyną
pobicia było obrażenie słowne dziewczyny
jednego ze sprawców. Sprawcy zostali
zatrzymani przez policję z KP Barczewo.
Kradzież z włamaniem
Zdarzenie miało miejsce 21.04.2007 r. w
miejscowości Łęgajny.

Zdarzenia kryminalne zaistniałe na terenie miasta i gminy
Barczewo w kwietniu 2007 roku
Nieznany sprawca poprzez zerwanie kłódki
dostał się na strychu skąd dokonał zaboru
kabli, roweru i płyty pilśniowej o łącznej
wartości 1050 złotych.
Prowadzenie samochodu w stanie
nietrzeźwości, wręczenie korzyści
majątkowej
Zdarzenie miało miejsce 16.04.2007 w
Barczewie. Sprawca, obywatel Niemiec będąc
w stanie nietrzeźwości kierował pojazdem
osobowym marki VW Golf. Po zatrzymaniu i
przywiezieniu do KP Barczewo proponował
funkcjonariuszom tut. Komisariatu pieniądze
w kwocie 100 Euro, w zamian za odstąpienie
od czynności. Następnie wręczył jednemu z
funkcjonariuszy złoty zegarek. Wobec
sprawcy sąd zastosował areszt tymczasowy na
okres trzech miesięcy.
Kradzież z włamaniem do sklepu
„Alkohole za Grosze”
Zdarzenie miało miejsce 15.04.2007 r. W
Barczewie.
Dwóch sprawców, poprzez wybicie szyby
wystawowej z wnętrza sklepu dokonało

Miejska Przychodnia Zdrowia informuje

6 ton śmieci z nielegalnego wysypiska

W związku z planowanym remontem i
r eorganizacją pods tacji P o g o to w ia
Ratunkowego w Barczewie od dnia 1 lipca
2007 r. lekarz pogotowia nie będzie udzielał
porad ambulatoryjnych w przychodni w
godzinach nocnych i w dniach wolnych od
pracy. Zgodnie z umową z Narodowym
Funduszem Zdrowia przychodnia w
Barczewie czynna jest od poniedziałku do
piątku, w godzinach 8- 18. W nocy oraz w dni
wolne od pracy pacjentów przyjmuje
ambulatorium internistyczno- pediatryczne
w Olsztynie, ul. Żołnierska (Szpital
Dziecięcy). W uzasadnionych przypadkach
będzie możliwość zamówienia wizyty
domowej lekarza ogólnego. W sytuacji
nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub urazu
należy zawsze dzwonić na telefon alarmowy
Pogotowia Ratunkowego 999 lub 112.
Lekarz
Jacek Pomorski

28 kwietnia 2007 roku, sołtys Barczewka,
p. Beata Sierpińska- Marcińczyk
(nauczyciel
Fot. W. Zenderowski
Szkoły Filialnej w Barczewku),
zorganizowała akcję usunięcia nielegalnego
wysypiska śmieci tuż za wsią, w kierunku
Olsztyna. W sprawie wysypiska ukazała się
notatka w „Gazecie Olsztyńskiej”, z dnia
23.03.2007r., pt. „Śmieci na zdjęciu i na
mapie”, w ramach akcji „Posprzątajmy
Warmię i Mazury”. Wysypisko to pojawiło się
kilka lat temu, a powstało jak większość, od
jednego worka śmieci. Do dnia 28 kwietnia
zajmowało już ok. 500 m długości, a ilość i
rodzaj śmieci przerażała każdego człowieka.
Zebrałam więc chętnych mieszkańców wsi,
tj. 20 osób, które w godz.10 - 13 sprawnie
uprzątnęły teren, nie będący estetyczną
wizytówką Barczewka.
Nieodzowną pomoc okazało Nadleśnictwo
Olsztyn, które za sprawą leśnika p. Tadeusza

zaboru w celu przywłaszczenia alkoholu na
łączną sumę 200 złotych. W trakcie działań
operacyjnych funkcjonariuszy KP
Barczewo ustalono i zatrzymano
sprawców oraz odzyskano część
skradzionego alkoholu, który nie został
jeszcze wypity.
Podpalenie
Zdarzenie miało miejsce z 15 na
16.04.2007 r. w miejscowość Barczewko.
Dwóch sprawców dokonało podpalenia
samochodu marki Opel Vectra.
W trakcie podjętych czynności
operacyjnych przez funkcjonariuszy KP
Barczewo ustalono
dane personalne
s p r a w c ó w, p o c z y m d o k o n a n o
zatrzymania. Sprawcy przyznali się do
popełnionego przestępstwa, które
wynikało z zemsty, lecz będąc na
komisariacie dowiedzieli się, że przez
pomyłkę podpalili nie ten samochód.

Wielkie sprzątanie w Barczewku
Lopińskiego, podstawiło przyczepę do
załadowania śmieci.
Wielką pomocą wykazały się też dzieci
klas 0- 3 z tutejszej Szkoły Filialnej, które już
od kilku dni wraz z nauczycielami, zbierały
drobne śmieci do worków.
Szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego
konkursu „Czysty las” i za priorytet przyjęła
usunięcie tegoż wysypiska, jak również
sprzątanie odcinków wyznaczonych przez
leśniczego okręgu Barczewko.
Akcje zakończono sukcesem, zebraliśmy
ok. 6 ton śmieci! Po ciężkiej pracy wszyscy
udali się do szkoły na smaczną zupę
grochową. Z tego miejsca pragnę serdecznie
podziękować osobom, które przyłączyły się
do akcji i życzyć nam wszystkim, by takie
wysypisko na terenie Barczewka nigdy
więcej się nie pojawiło.
Sołtys Barczewka
Beata Sierpińska- Marcińczyk
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Informacje
Barczewo Hagen a.T.W - Kybartai

Partnerskie porozumienia
Barczewo - Kybartai

fot. Mariola Łukowska

7 maja 2007r. przedstawiciele naszej gminy przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta
Zacharewicz, burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski, dyrektor Centrum Kultury i Promocji
Gminy Mariola Łukowska, spotkali się z
trzydziestoosobową litewską delegacją w skład
której wchodzili przedstawiciele władz,
pracownicy kultury i oświaty miasta Kybartai i
powiatu Vilkaviškis. Kilkugodzinne spotkanie
upłynęło na rozmowach dotyczących zagadnień
wychowawczych, pracy szkół, placówek
kulturalnych, a także codziennego życia
mieszkańców. Interesowały nas sprawy
związane z promocją miasta, organizacją
cyklicznych imprez, ale przede wszystkim
sposobami rozwiązywania lokalnych
problemów.
Efektem tego spotkania było podpisanie
porozumienia pomiędzy dyrektorem Centrum
Kultury w
Kybartai i dyrektorem
barczewskiego Centrum Kultury i Promocji
Gminy, które miało miejsce 8 maja 2007 w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Barczewie.
Elżbieta Zacharewicz

Barczewo Hagen a.T.W.
Od 11 do 13 maja gościliśmy w naszej gminie
oficjalną delegację z partnerskiej gminy Hagen.

Dieter Eickoholt Burmistrz Hagen a.T.W.,
przedstawiciele Rady Hagen oraz pan Leo
Michalski Przewodniczący Związku Byłych
Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego, na
spotkaniach z władzami samorządowymi
Barczewa poruszali tematy dotyczące
pogłębiania trzynastoletniej już współpracy
pomiędzy gminami w obszarach kultury, sportu,
promocji i wymiany uczniów szkół
podstawowych i gimnazjum. Rozmawiano o
możliwościach trójstronnego porozumienia w
pozyskiwaniu funduszy z środków unijnych.
Omawiano szczegóły kolejnego pobytu w
Barczewie z okazji 60 rocznicy istnienia
Ochotniczej Straży i wrześniowego spotkania z
niemieckim chórem Shanty. Cieszy nas fakt, że
już w maju bieżącego roku po raz kolejny
młodzież naszego gimnazjum może
uczestniczyć w turnieju sportowym,
zorganizowanym przez partnerską gminę, jak
również to, że pod koniec maja doszło do
omówienia szczegółów dotyczących
współpracy i wymiany na poziomie szkół
podstawowych oraz zapewnienie udziału
barczewskich zespołów artystycznych w
przyszłorocznych festiwalach organizowanych
na terenie powiatu Osnabrük.
Mariola Łukowska

Gimnazjum im. Ziemi Warmińskiej Haupt-und Realschule mit Orientierungsstufe
12 maja 2007r., spotkaliśmy się w naszej
szkole na uroczystości podpisania Aktu
Partnerstwa między Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie a Haupt-und
Realschule mit Orientierungsstufe w Hagen
a.T.W. Umowa dotyczy m.in. wymiany
m ł o d z i e ż y, w y m i a n y d o ś w i a d c z e ń
pedagogicznych, poznawania kultury,
obyczajów i historii obu krajów. Na tę

uroczystość przybyli pracownicy i uczniowie
szkoły, nauczyciele i młodzież z zaprzyjaźnionej
szkoły w Hagen oraz wielu gości. Swoją
obecnością zaszczycili nas m.in.: Adam
Sierzputowski Starosta Olsztyński, Tadeusz
Plawgo poseł na Sejm, Lech Jan Nitkowski
Burmistrz Barczewa, Dieter Eickoholt
Burmistrz Hagen a.T.W., Norbert Ortmanus
Dyrektor Haupt-und Realschule mit
Orientierungsstufe w Hagen a.T.W., Leo
Michalski Przewodniczący Związku Byłych
Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego,
Przewodnicząca Elżbieta Zacharewicz i Radni
Rady Miejskiej, Mariola Łukowska Dyrektor
Centrum Kultury i Promocji Gminy i inni.

Uroczystość rozpoczęła Krystyna Szter
dyrektor gimnazjum. Po prezentacji
multimedialnej, przygotowanej przez
Małgorzatę Jasiukiewicz i Marka
Rybczyńskiego, nastąpiła oczekiwana chwila
podpisanie Aktu Partnerstwa. Sformalizowanie
naszej współpracy nagrodzone zostało
gromkimi brawami i wieloma gratulacjami.
Całość uświetniła oprawa muzyczna,
przygotowana przez Aleksandra Jasiukiewicza,
ks.Krzysztofa Bumbula oraz gimnazjalistów. Po
części oficjalnej, wszyscy mogliśmy skosztować
„Smaków Warmii”, w przygotowaniu których
mieli swój udział nasi uczniowie pod bacznym
okiem pani Ireny Szczepańskiej.
Ten dzień to kolejny, choć zapewne nie
ostatni, wpis na kartach historii naszego
gimnazjum, miasta i gminy.
Tworzyć historię - niełatwa, ale jakże
wdzięczna praca.
Elżbieta Mika

Zadbajmy o nasze dziedzictwo

Organy św. Anny
Z inicjatywy pani Niny Nowowiejskiej,
15maja 2007r. doszło do spotkania przy
wyjątkowych i prawdopodobnie
najcenniejszych na Warmii organach
K o ś c i o ł a ś w. A n n y w B a r c z e w i e .
Siedemnastowiecznym instrumentem pani
Nina zainteresowała jednego z czołowych
konserwatorów i organmistrzów w Polsce Jana Drozdowicza. Wraz z nimi do Barczewa
przyjechała pani Agnieszka Pałac, która
znając unikatowa wartość instrumentu,
wyszła z inicjatywą napisania programu,
dzięki któremu można będzie pozyskać
środki z Unii Europejskiej na jego renowację.
Ponadto pani Nina Nowowiejska
zadeklarowała nie tylko współpracę

fot. Piotr Mostek

poznańskiego Towarzystwa
i m .
F e l i k s a
Nowowiejskiego przy
renowacji barczewskich
organów, a także daleko
idącą z władzami Barczewa.
Przybyłym gościom
towarzyszyli; Burmistrz
Barczewa Lech Jan
Nitkowski, przewodnicząca
Rady Miejskiej Elżbieta
Zacharewicz, ks. Dziekan,
proboszcz parafii św. Anny
Marek Paszkowski.

red
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Społeczeństwo
Problemy Kaplityn

Wynik braku konsultacji
fot. Piotr Mostek

Kaplityny walczą.W piątek 13 kwietnia w
Kaplitynach odbyło się zebranie sołeckie, na
którym mieszkańcy wsi dyskutowali o
przebudowie drogi E-16 i jej konsekwencjach
dla Kaplityn. Pani Ewa Chylak sołtys Kaplityn
jasno i rzeczowo wyłożyła mieszkańcom stan
prawny, powołując się na korespondencję
będącą w jej posiadaniu. Powiedziała, że
wszelkie propozycje zmian do projektu
przebudowy skrzyżowania w Kaplitynach
kończą się na pismach. Odpowiedź Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z
Olsztyna /GDDKiA/ jest nie po myśli
mieszkańców. Dyrektor informuje, że prace
budowlane są na tyle zaawansowane, że całą
procedurę planistyczną należałoby rozpocząć
od nowa. A to jest niemożliwe. Wiele osób
zadawało pytanie, kto jest temu winien, że
słuszne postulaty, wnioski i opinie
mieszkańców sołectwa w ogóle nie są brane
pod uwagę. Winna jest poprzednia władza
gminy, GDDKiA i wojewoda Warmińsko Mazurski. Była burmistrz miasta, w piśmie z 16
września 2005 roku do GDDKiA Oddział w
Olsztynie pozytywnie, bez konsultacji z
mieszkańcami Kaplityn, zaakceptowała
projekt przebudowy drogi nr 16 na odcinku
Kaplityn. W odpowiedzi na pismo sołtysa
Kaplityn z 8 marca 2007 roku w sprawie
nieprzeprowadzonych konsultacji, burmistrz
Lech Nitkowski poinformował, że w 2004
roku, zgodnie z obowiązującym prawem, nie
istniał obowiązek konsultacji społecznych.
Tak też, zgodnie z prawem wieś Kaplityny była
pozbawiona możliwości wypowiedzenia się i
odwołania. Uczestniczący gościnnie w
zebraniu sołtys wsi Łęgajny Pan Henryk
Kuriata powiedział - pięknie się pisze w
statutach sołectwa, że przysługuje nam
mieszkańcom prawo opiniowania. Gdyby była
zachowana droga służbowa, dzisiaj nie
mielibyśmy problemu. Dzięki konsultacjom w
mojej wsi mieszkańcy wywalczyli pętle
autobusową, dla nas wspólną. Zastanawiam się
tylko jak do niej mają się dostać mieszkańcy
Kaplityn. Pętla nie rozwiązuje problemu, Nie
będzie można bezpiecznie przejść na drugą
stronę jezdni.
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Pan Kazimierz Korzuch stwierdził, że
jesteśmy mało aktywni, nie jesteśmy w stanie
wszystkiego sami zrobić, nawet przewertować
wszystkich przepisów. Gmina nie występuje
do wsi o opinie, a władza jest władzą dla siebie
Pan Władysław Mojzych powiedział, że w
planach był projekt przejścia podziemnego, ale
w tajemniczych okolicznościach został
przesunięty do Wójtowa. Jest to posunięcie
korupcyjne. Należałoby to zgłosić do CBA aby
ustaliła dlaczego i kto podjął decyzję o
zmianie lokalizacji. Pani Jolanta Mickiewicz
powiedziała - mamy władzę-burmistrza, on
jest stroną w sporze z GDDKiA , niech walczy
o nasze sprawy. Nie wyobrażam sobie, że w
Kaplitynach Górnych nie będzie przystanku
autobusowego, a droga do nowego, wydłuży
się o 2 kilometry. Pani Lidia Nowak - Nie
będzie dobrze, bo nie będzie bezpiecznego
przejścia i dojścia. Na drodze dojazdowej od
wsi do Goździkowskiej nie ma miejsca na
chodnik. Pan Wiesław Nowak - Mamy
podstawę do KPA, ażeby zmienić decyzję
burmistrza i dyrekcji.
Bilans strat i zysków dla wsi w przypadku
realizacji projektu w proponowanej wersji.
Wieś traci: podziemne przejście na drugą
stronę drogi w Kaplitynach Dolnych, dogodne i
bezpieczne wjazdy i wyjazdy dla sprzętu
rolniczego. Dzieciom szkolnym z Kaplityn
Górnych wydłuży się droga do szkoły i
zwiększy się niebezpieczeństwo podróży.
O wypowiedź w sprawie przebudowy
drogi prosiłem Panią Krystynę Szter radną
Rady Powiatu - Uważam, że należy zrobić
wszystko, żeby to przejście było bezpieczne.
Mieszkańcy Kaplityn tego oczekują. Ten zjazd
powinien być zrobiony tak, jak sobie tego
życzą mieszkańcy. Brak przystanku
autobusowego w Kaplitynach Górnych utrudni
życie dzieciom i młodzieży. W naszej wiosce
nie ma ludzi bogatych ani przedsiębiorców,
którzy na własny koszt mogliby zbudować we
wsi drogi, podjazdy i chodniki. Jako radna
powiatowa nie mam wpływu na budowę dróg
krajowych. Nie ma też wpływu Rada i starosta.
Przebudowa 16-stki potrzebuje budulca, żwiru
i piasku. Przewozi się go 40 tonowymi

samochodami po drogach powiatowych i
gminnych. Zakazanie poruszania się ich,
hamuje przebudowę krajowej 16-stki. Jako
Rada możemy tylko opiniować i
komunikować się z mieszkańcami wiosek, to
jest wszystko.
Na drugim zebraniu, które odbyło się
19 kwietnia, z udziałem burmistrza Lecha
Nitkowskiego, mieszkańcy sołectwa po długiej
dyskusji postanowili szukać wsparcia w
Radzie Miejskiej. Upoważnili Panią sołtys
Ewę Chylak do przedłożenia burmistrzowi
Miasta wniosku, którego treść poniżej w
całości przytaczam:
„Na podstawie 21§ statutu Sołectwa
Kaplityny upoważniona w dniu 19 kwietnia
przez Zebranie Wiejskie mieszkańców wsi
Kaplityny zwracam się do Pana z wnioskiem o
wystąpienie do Rady Miejskiej w Barczewie o
podjęcie uchwały w sprawie kontynuowania
działań Burmistrza Barczewa i skierowanie do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Olsztynie, sprzeciwu w
związku z całkowitym brakiem zrozumienia
problemów mieszkańców terenów przyległych
do drogi Nr 16 i nie uwzględnianiem wniosków
zamian w projekcie przebudowy drogi na
odcinku Wójtowo - Barczewo.”
Wniosek ten Rada Miejska na sesji w dniu 23
kwietnia zaakceptowała jednogłośnie. O
skomentowanie obu zebrań poprosiłem Panią
sołtys Ewę Chylak - Pan burmistrz powiadomił
mnie, że 30 kwietnia skierował do Dyrektora
GDDKiA w Warszawie Pana Zbigniewa
Kotlarskiego, pismo, informujące o sytuacji
na całym odcinku przebudowy drogim E 16 w
gminie barczewskiej. Dołączył też komplet
dokumentów z podjętą uchwałą Rady
Miejskiej włącznie. GDDKiA w Olsztynie
zarzuca nam, że nie wzięliśmy udziału w
konsultacjach społecznych, aczkolwiek nie
były nam one udostępnione . Twierdzi, że za
późno jest na dokonywanie zmian
projektowych. Ja uważam, że w odniesieniu do
2004 roku, gdy projekt ten był opiniowany
przez władze gminy, większość obecnych
mieszkańców tutaj nie zamieszkiwała. Oni tak
naprawdę mają prawo głosu od 2005 i 2006
roku. Dlatego też, nie można nam zarzucać, że
nie braliśmy udziału w konsultacjach.
Mieszkańcy Kaplityn Górnych całkowicie
zostali pominięci w projekcie przebudowy
drogi. Zabrano im przystanek, nie będą mieć
podziemnego ani nadziemnego przejścia do
pętli autobusowej w Łęgajnach. Uważam, że
dzisiaj jest bardzo dogodny moment na
uregulowanie pewnych rzeczy, które są
możliwe jeszcze do ujęcia w projekcie np.
przystanek na żądanie. Nie jest to duża
inwestycja. Po części też należy zrozumieć
GDDKiA, oni też są obligowani w jakiś
sposób prawem. Na tym etapie wieś nie ma
możliwości wpływu na GDDKiA. Moim
zdaniem zostały podjęte wszystkie kroki jakie
mogły być podjęte w naszej sprawie.
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Rozmawiał - Jan Krakowiak

Społeczeństwo
Zebranie w Ruszajnach

Głosy czytelników...

Kolejny błąd na krajowej 16

Remont drogi, ale
czyim kosztem?

fot. Piotr Mostek

Krótki, w miarę prosty do wykonania
odcinek drogi krajowej nr 16 biegnącej przez
Barczewo wcale nie oznacza, że się nie
poplącze. Istny bowiem węzeł gordyjski,
zawiązali wykonawcom mieszkańcy ulicy
Kajki i miejscowości Ruszajny, nie
wyrażając zgody na „chwilowe” utworzenie
objazdu tą drogą. Spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami, zainicjowane
przez samego burmistrza Barczewa Lecha
Nitkowskiego, odbyło się dnia 25kwietnia
b . r. W s p o t k a n i u u c z e s t n i c z y l i
przedstawiciele firmy PUDIZ, w tym prezes
Jerzy Żarkiewicz, a także kierownik
Wydziału Ochrony Środowiska Andrzej
Lichocki. Mieszkańcy Ruszajn nie przyjęli
oferty wykonawców w sprawie

udostępnienia na objazd drogi, która w
zamian za wyrażenie zgody, byłaby
wyremontowana łącznie z położeniem
chodników. Obawa o bezpieczeństwo mienia,
a także o bezpieczeństwo samych ludzi
okazała się większa. Nie bez przyczyny
bronili mieszkańcy swoich racji dotyczących
uciążliwości, z jakimi musieliby się borykać
chcąc dojechać na teren własnych posesji. By
uszanować czas wszystkich zebranych, gdyż
debata mogłaby się ciągnąć w
nieskończoność, odbyło się głosowanie za
przyjęciem lub odrzuceniem wniosku. 100%
mieszkańców zagłosowało za odrzuceniem.
Wola mieszkańców znalazła poparcie u
burmistrza - „Nie dopuszczę do takiego
przejazdu. Nie przejmę odpowiedzialności za
wasze bezpieczeństwo. E- 16 przebudują, czy
będzie się nam to podobało, czy nie, ale nie
waszym kosztem – mówi Lech Nitkowski
burmistrz Barczewa.
Przy tworzeniu projektu popełniono błąd.
Wjazdu na ulicę Kajki nie będzie!” Usłyszeli
zdeterminowani sytuacją. Na zebraniu nie
pojawił się nikt z Zarządu Głównego Dróg w
Olsztynie. Wykonawcy będą musieli
poszukać innego sposobu na rozwiązanie
„gordyjskiego węzła”.
Anna Rok

Kuchnia na miarę XXI wieku

Gotowanie czas zacząć...
burmistrz Elżbietę Wąsowską i byłych
radnych, przyjaciół i sponsorów szkoły
oraz przedstawicieli firm wykonujących

fot. Zbigniew Kozłowski

Po kilku miesiącach intensywnych
prac remontowo – modernizacyjnych
pomału rozpoczyna działalność kuchnia
przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Barczewie.
Pierwsze próbne
gotowanie miało miejsce 9 maja 2007r.,
na które zaproszono władze Barczewa –
Burmistrza Lecha Nitkowskiego,
wiceburmistrza Marka Sztera,
przewodniczącą Rady Miejskiej
Elżbietę Zacharewicz, pracowników
MZOiZ z dyrektor Małgorzatą
Bogdanowicz – Bartnikowką, radną
powiatową Krystyną Szter, dyrektorów
zaprzyjaźnionych instytucji, byłą

przebudowę i wyposażenie kuchni w
urządzenia gastronomiczne. Firmę TANAKE
NTS z Warszawy reprezentował Pan
Arkadiusz Rogalski – Regionalny Dyrektor
Operacyjny, natomiast wykonawcę prac
budowlanych reprezentował sam właściciel
Andrzej Suliński.
Otwarcia dokonała dyrektor szkoły
Krystyna Żygadło, a poświęcenia
pomieszczeń kuchni i stołówki proboszcz
parafii św. Anny Marek Paszkowski.
dokończenie na str. 8

Podziękowanie
Dyrektor, rodzice i uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barczewie,
biorący udział w wycieczce do Warszawy
do Muzeum Powstania Warszawskiego i do
Sejmu w dn. 16 kwietnia 2007 roku,
składają Panu Posłowi Tadeuszowi Plawgo
serdeczne i gorące podziękowania za dofinansowanie cudownego wyjazdu na żywą
lekcję patriotyzmu.

„WSZYSCY CHCĄ REMONTU DROGI, A
ONI NIE”; „Wczoraj na spotkaniu u sołtysa
większość nie zgodziła się na objazd”.
Takim tytułem i tekstem opatrzyła Gazeta
Olsztyńska ( nr 98 z 26.04.2007) artykuł i zdjęcie
na pierwszej stronie. Druk był tłusty, litery duże,
sugestywne, żeby wszyscy czytelnicy wiedzieli,
jacy to ciemniacy mieszkają w Ruszajnach.
Zdjęcie zamieszczone obok rzeczywiście
pokazuje, że nie wszyscy uczestnicy zebrania
podnoszą ręce. Nie wierzcie! Ks.prof. Józef
Tischner w swojej „Historii Filozofii Po
Góralsku” podzielił prawdę na trzy
kategorie:„twoja, moja i g...o prowda”.
Wszystko to (prócz tego, że odbyło się zebranie),
to ta trzecia kategoria prawdy. Zebranie nie
dotyczyło wcale naszego zdania na temat
remontu drogi, bo to w takim samym stopniu
zależy od naszego zdania, jak wschody i zachody
słońca. Spotkanie dotyczyło zgody na objazd
zastępczy przez Ruszajny i ul. Kajki w Barczewie
na okres przebudowy drogi (w/g wykonawcy ok.
pół roku). Na pytanie Burmistrza Barczewa, czy
wyrażamy zgodę na ten objazd
odpowiedzieliśmy jednogłośnie nie (a nie
większością, jak sugeruje autor). Były również
głosy, że (jeśli wbrew naszemu stanowisku ruch
zastępczy zostanie dopuszczony) zablokujemy
drogę przez wieś, a nie przebudowywaną drogę
(16-kę), co także jednoznacznie pisze autor
artykułu.
Oto nasze argumenty:
1.Rozwiązanie proponowane przez prezesa
PUDiZ jest wg Niego (wypowiedź na spotkaniu)
najtańsze dla tej firmy, co oznacza, że są co
najmniej dwa inne.
2.Droga przez Ruszajny, wybudowana
przeszło 100 lat temu jest dostosowana do
ówczesnego ruchu i ówczesnych obciążeń.
Istniejące 3 przepusty pod tą drogą. Były one już
wymieniane w latach 70-tych XXw. również pod
potrzeby ówczesne. Obecnie są znów zagrożone.
W najszerszym miejscu jezdnia ma 6 m,
nawierzchnia to łata na łacie, a w łacie dziura.
Bezpośrednio przy drodze stoi kilkanaście
domów mieszkalnych, starych, często starszych
o d d ro g i n a k a m i e n n o - g l i n i a n y c h
fundamentach. Pod wpływem drgań domy te
rozsypią się, bo drogą miałoby przejeżdżać
ponad 6000 pojazdów w tym ponad 2000 TIRów!
3. Do szkół w Barczewie i Olsztynie dochodzi
tą drogą codziennie ponad 100 dzieci. Prócz
tego szereg osób, pracujących w Olsztynie i
Barczewie. Wyjazd z posesji samochodem, lub
ciągnikiem przy takim ruchu graniczyłby z
cudem.
Pisanie o takich sprawach wymaga
znajomości rzeczy, obiektywizmu i staranności.
Jakie one są w artykule świadczy jego ton,
prawdziwość i błędy na str. 5 (opis zdjęcia cyt.:
„...jeśli oni się nie zgodzą, to i on się nie zgodzi”
koniec cytatu - trzy błędy w jednym zdaniu!). Nie
dziwi jednak brak taktu, bo przecież prezes
PUDiZ powiedział na koniec, że wojny nie
będzie, ale następny krok należy do Niego.
Wygląda to na ten krok.
Jerzy Jakub Jopek
Barczewo, dn. 11.05.2007 r
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Informacje

Kolejna „Muszelka Wigier” w Barczewie.
W dniach 3- 5 maja w Suwałkach odbył się
VIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki i
Tańca. W festiwalu brało udział ponad 600
uczestników z Polski, Łotwy i Ukrainy. Byli to
członkowie formacji tanecznych oraz soliści i
zespoły wokalne. Barczewo reprezentował
zespół „Batumi” działający przy MOKSiT, w
składzie: Kamila Ogórek, Sylwia Januszewska,
Karolina Kostrubska, Oliwia Zyskowska,
Monika Jakończuk, Patrycja Dowgiałło.
Program fetiwalu był bardzo urozmaicony,
dzięki czemu młodzi mieli okazję uczestniczyć
w warsztatach wokalnych i tanecznych, oraz w
spotkaniach integracyjnych, dzięki czemu
zawiązało się wiele międzynarodowych
przyjażni. Podczas przesłuchań, zespół
„Batumi” wystąpił w kategorii: zespoły
wokalne 12- 16 lat, prezentując piosenkę N.
Kukulskiej „W biegu”. Wykonawcy byli
oceniani przez czteroosobowe jury, w skład

fot. Sylwia Kozłowska

którego wchodzili eksperci ds. wokalu i
choreografii z Polski, Litwy i Łotwy, m.in.
Aleksander Pałac- producent programu 5- 1015. Współzawodniczące zespoły wokalne
podniosły poprzeczkę bardzo wysoko, dzięki

Tym razem nie było moderato, ale bardzo dobrze!

Sukces barczewskiego chóru

„ Bardzo się cieszę, że moja praca i wysiłek
chóru Moderato nie poszły na marne. Po raz
pierwszy udało nam się zająć pierwsze miejsce
w konkursie.” - Tak o sukcesie swojego chóru
mówi dyrygent Danuta Nowakowska.
12 maja barczewski chór Moderato
uczestniczył w V Warmińskim Przeglądzie
Chórów i Zespołów Śpiewaczych
„ KURLANDKA 2007 ” w Stawigudzie. Brało
w nim udział 18 zespołów, więc konkurencja

była duża. W repertuarze każdego zespołu
musiała znaleźć się obowiązkowo,
podlegająca ocenie, pieśń warmińska.
Naszemu chórowi przyniosła I miejsce.
Niestety laureat nie uczestniczył w
oficjalnym wręczeniu nagrody głównej,
ponieważ w tym momencie dawał koncert w
barczewskiej synagodze, przy okazji wystawy
artysty Antoniego Letkiego.
Chór został zauważony już wcześniej. W
lipcu 2006 roku na I Otwartym
Ogólnopolskim Turnieju Chórów o miecz
Juranda w Spychowie otrzymał puchar
ufundowany przez Prezesa Olsztyńskiego
Towarzystwa Śpiewaczego i dyplom uznania
za wysoki poziom wykonawczy prezentacji.
Po sukcesie w „KURLANDCE” z zapałem
zabrał się do przygotowania repertuaru na
kolejny
muzyczny podbój, tym razem
Spychowa.
Pani dyrygent i chórowi gratulujemy
sukcesu i życzymy powodzenia w następnych
konkursach.
Redakcja

Synagoga zaprasza

Otwarte drzwi Galerii Sztuki
W sobotę, 31 marca prezes barczewskiego
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze” Marian Sawicki, wystawą Ewy
Bucały „Malarstwo i Poezja” otworzył
tegoroczny sezon artystyczny, na który przybyło
wielu zaproszonych gości, w tym burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski, jego zastępca
Marek Szter, członkowie SSK „Pojezierze”z
Oddziału w Barczewie i Dobrym Mieście, a także
miłośnicy sztuki. Po oficjalnym otwarciu Anna
Rok, członkini i konferansjer barczewskiego
chóru Moderato, przedstawiając Ewę Bucałę,
malarkę i autorkę trzech tomików poezji,
pozwoliła sobie na więcej, niż encyklopedyczną
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informację. Wydeklamowała życiorys autorki
wystawy, splatając opowieść o jej pasji
malarskiej, uprawianej od dzieciństwa, z
twórczością poetycką, która, jak nadmieniła, jest
drugą pasją artystki. Obie te dziedziny
współistnieją w jej osobowości. Ukazała także
bogaty dorobek
artystyczny Ewy Bucały, wymieniając szereg
jej wystaw w kraju i za granicą.
Wiele ciepłych słów pod adresem artystki
wygłosiła jej serdeczna przyjaciółka Celina
Wiszniewska. Potem wszyscy mogli wysłuchać
montażu słowno-muzycznego w wykonaniu
chóru Moderato pod batutą Danuty

znakomitym wykonaniom swoich utworów.
Jury, po przesłuchaniu wszystkich
w y k o n a w c ó w, p o s t a n o w i ł o p r z y z n a ć
barczewskiemu zespołowi zaszczytne - 3
miejsce. Radość z „brązowej muszelki” jest tym
większa, że prestiż festiwalu jest oceniany na
bardzo wysokim poziomie.
Sukces barczewskiego zespołu nie byłby
możliwy, gdyby nie finansowa pomoc
życzliwych dzieciom sponsorów:
MOKSiT w Barczewie składa gorące
podziękowania panu Januszowi Skowrońskiemu - prezesowi Tewes- Bis w Barczewie,
pani Krystynie Jurczyk- Mazur-Tom w
Wójtowie, pani Marii Goździkowskiej- Hotel
Hier-Man w Wójtowie, panu Andrzejowi
Mostek z Tewes-Bis , panu Jędrzejowi
Stobrawa- Dom Gościnny w Bogdanach oraz
Pani Sylwii Kozłowskiej.
Agnieszka Mostek

Nowakowskiej, wykonującego pieśni religijne ze
swego bogatego repertuaru, przeplatane
wierszami autorki, recytowanymi przez Annę
Rok, Mirosławę Grzywińską i Wiesławę Zdaniuk.
W kuluarach prezes Marian Sawicki nie krył
zadowolenia z inauguracji nowego sezonu Przerosło ono nasze oczekiwanie. Każdy nowy
sezon, to nowe wyzwania, ale także nowe
spotkania z artystami. „Co ta babcia tworzy i
jeszcze pokazuje?”Nie zdążyli ochłonąć od
wrażeń zwiedzający wystawę pani Ewy Bucały, a
już 28 kwietnia następni artyści amatorzy,
pasjonaci malarstwa z Dobrego Miasta: Irena
Wyrzykowska,
Mieczysław Winskiewicz i
Mirosław Juliusz Pogorzelski, zaprezentowali
ujmujące pięknem obrazy, przedstawiające
kompozycje kwiatowe, krajobrazy, zabytki
Dobrego Miasta oraz drewniane rzeźby. Każdy z
tych artystów wystawiał wcześniej prace, między
innymi w dobromiejskiej Galerii pod Bocianią
Basztą, z czego niewątpliwie wynika nowa teza,
że bocian, oprócz dzieci, przynosi również
talenty.
Wstępując do królestwa Hermesa
Na tym nie skończyły się atrakcje, ponieważ
galerię zaszczycił swoją twórczością absolwent
ASP w Warszawie Antoni Letki, zajmujący się
profesjonalnie malarstwem, ceramiką i
architekturą wnętrz. Czarna aranżacja wnętrza
Synagogi nadawała temu miejscu wygląd
ciemnego, podziemnego świata, zaś obrazy snuły
malarską opowieść o dramacie Orfeusza i pięknej
Eurydyki. Sam autor bardzo powściągliwie
wypowiadał się na temat wystawy. Pozostawił
prawo głosu malarstwu i gościom.
By odczytać przesłanie prezentowanej
ekspozycji, widz musiał zatrzymać się, głęboko
zastanowić nad odwiecznym tematem miłości i
śmierci. Wystawa poruszała niesamowitą grą
barwy, kształtów i światła, podkreślającą w swej
symbolice zjawisko przenikania. Otwarcie
wystawy odbyło się 12 maja o godz. 17.00. Po raz
kolejny przy okazji wystawy, gościnnie
koncertował barczewski chór Moderato. Dla
komisarza zorganizowanych już wystaw to
ogromna praca, mamy nadzieję, że widok
zachwyconych ludzi w pełni rekompensuje ten
wysiłek.
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Społeczeństwo
Wizja lokalna

Mieszkańcy „ księżycowej doliny”
Bogaci mieszkańcy Ziemi wydają fortunę,
by odbyć podróż na Księżyc. A my nie musimy,
bo taki krajobraz znajdziemy w naszej gminie i
to całkiem niedaleko. Wszędzie, jak okiem
sięgnąć, ogromne kratery, pył, piach, a po do
niedawna zielonych łąkach, poruszają się
dziwne machiny i grzebią w tej ziemi, coś tam
sondują, potem wykopują, wywożą.
Mieszkańcy okolicznych gospodarstw
z a n i e p o k o j e n i w y g l ą d a j ą z d o m ó w,
zastanawiając się, czy aby jeszcze UFO nie
pomyli się myśląc, że to Księżyc i zechce
wylądować na tym terenie. Jest odwiecznym
prawidłem, że to, co dla jednych stanowi
pogorszenie warunków życiowych,
dobrodziejstwem jest dla innych. Pani Danuta
Kurach, mieszkanka Łapki, dzięki pojawieniu
się Kopalni Kruszców ma wreszcie dostęp do
wody. To nie wszystko. Znalazła wreszcie
„legalną” drogę, po której może bez obawy
przemieszczać się w drodze do pracy. Właściciel
zakładu wydobywczego, działającego na terenie
Złoża Łapka I pole II, Jan Kitowicz stara się
wypełniać jak najlepiej ciążące na nim
obowiązki, wynikające z uzyskanej na ten cel
koncesji. Podobnie ma się sytuacja ze
żwirownią w Kronowie - Złoże Kolonia

Kronowo II, której właścicielem jest Firma
ECO-TER Spółka z o.o. w Olsztynie.
Każde przedsiębiorstwo wykonujące
działalność kopalnianą, starając się o koncesję
na wydobycie złóż, zobligowane jest do
opracowania i przedstawienia planu
miejscowego zagospodarowania terenu, a także
zarezerwowania funduszu w wysokości 10%
opłaty eksploatacyjnej na rekultywację terenu
powyrobiskowego. Taki wymóg istnieje od
2004r. Obecnie Firma ECO-TER jest w
posiadaniu koncesji na rozpoznawanie złóż,
niestety nie ma koncesji na ich eksploatowanie,
więc musi przygotować taki plan i przedłożyć
do zaakceptowania burmistrzowi Barczewa,
mimo, że organem wydającym koncesję jest
Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Ponieważ
radni mieli wiele wątpliwości w sprawie
„księżycowego pejzażu”, 18 kwietnia 2007r.
doprowadzono do spotkania z
przedstawicielami zainteresowanej firmy
Massimo Carniel i Marcinem Jesionowskim.
Urząd Miasta reprezentowała
kilkunastoosobowa grupa, w skład której
w e s z l i : w i c e b u r m i s t r z M a r e k S z t e r,
Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta

Zacharewicz oraz przedstawiciele Komisji
Rolnej. Wyjaśniono sobie wszelkie nurtujące
aspekty dotyczące sprawy rekultywacji
wyeksploatowanego złoża Kronowo - Kolonia,
która ma być zakończona do końca tego roku
kalendarzowego przez zalesienie. Warunki
techniczno-ekonomiczne zawarte w planie
zostały pozytywnie zaopiniowane przez
Główny Urząd Geodezyjny. Jeżeli chodzi o
teren, o którego odrolnienie firma wystąpiła z
wnioskiem do Starostwa, uzyskano
wyjaśnienie, że bez sporządzenia planu
miejscowego zagospodarowania, wniosek
będzie załatwiony odmownie. Przewodnicząca
Rady zaprosiła przedstawicieli firmy na sesję,
by pozostałym radnym wyjaśnić plany
związane z kronowską żwirowną. Finałem było
podjęcie trzech uchwał w sprawie dalszej
działalności przedsiębiorstwa na
wspomnianym terenie.
Przy okazji odwiedzono Kopalnię w Łapce,
by sprawdzić stan faktyczny działającego tu
przedsiębiorstwa. Mieszkańcy „ księżycowej
doliny” mogą odetchnąć, bo pracownicy
Urzędu Miasta są czujni.

Anna Rok

Okiem obserwatora…

Pośpieszna i nie przemyślana decyzja Rady Miejskiej
Rada Miejska na sesji 23 kwietnia w
punkcie 8, 9 i 10, rozpatrując projekty uchwał
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
terenu w Kronowie, tj. przekształcenia ziemi
rolniczej na ziemię przemysłową dla kopalni
piasku i żwiru, podjęła błędną i
nieprzemyślaną decyzję. Lakonicznego
wprowadzenia dokonał Grzegorz Wieczorek
kierownik referatu. Stwierdził, że sprawa była
omawiana na dwóch komisjach Rady. Nie
będę przytaczał wypracowanych stanowisk
tych komisji, gdyż nie zostały one
zaprezentowane publicznie na sesji. W
dyskusji na forum Rady wypowiedzieli się
swobodnie radny Andrzej Moszczyński z
Łęgajn i właściciel kopalni Eco-Ter. Jak na
ważkość podejmowanej decyzji, dyskusja
była pośpiesznie krótka i w połowie
przerwana. Wolę zabrania głosu zgłaszały trzy
osoby zasiadające na galerii, w tym sołtys wsi
Łęgajny Pan Henryk Kuriata i piszący te słowa
autor artykułu. Według mojej oceny
wypowiedź właściciela kopalni,
przetłumaczona z włoskiego na polski, jest
niewiarygodna. Była to bajka adresowana dla
dorosłych. Uwagi moje dotyczą: Po pierwsze,
właściciel Pan Massimo Carniel
wypowiadając się, nie rozumiał co oznacza
łacińskie słowo rekultywacja. ”Wg polskiego
prawa „jest to przywrócenie użyteczności
terenom zniszczonym w skutek działalności
gospodarczej.” Prezes Carniel twierdził, że

jego firma na bieżąco wykonuje część prac
rekultywacyjnych np., przesuwa zwały ziemi
wyrównuje nierówności. Ten pan pomylił
działalność gospodarczą dążącą do uzyskania
dochodów, z pracami rekultywacyjny. Po
drugie, z obserwacji okolicy kopalni i samej
kopalni jasno widać, że Pan Carniel nie
przyjechał do Kronowa inwestować.
Szanujący się inwestor rozpoczyna robotę od
placu budowy. Prąd miał już doprowadzony.
Budowę drogi dojazdowej Pan Prezes uznał
za zbędną , gdyż położenie dywanika
asfaltowego kosztuje. Polskie samochody
ciężarowe na dziurach łamią resory i oponami
mielą pospółkę żwirową. Wieś Kronowo ma
za darmo ekologiczną mieszankę powietrza z
pyłem i spalinami. Są to znamiona
wskazujące na to, że inwestor nastawiony jest
na intensywną eksploatację złoża. W polskim,
dzikim kapitalizmie, można skutecznie obejść
prawo, nie ponosząc żadnych konsekwencji
np. taktycznie bankrutując, zmieniając nazwę
i właściciela. Tak do tej pory postępowało
wiele firm z tak zwanym kapitałem
zagranicznym. Po trzecie, Gmina w tych
sprawach powinna chuchać na zimne . Mamy
doś w iadczenie, że po zakończeniu
działalności wydobywczej podobnych firm w
naszej gminie, w spadku do zasypania
dostaliśmy sporo dziur np. w Łęgajnach, w
Kronowie po żwirowni Bielawskiego.
Jedynym
dobrym przykładem
zagospodarowania byłej żwirowni, z którego

powinniśmy brać wzór do naśladowania, jest
obiekt w Mokinach, na którym obecnie
mieści się tartak.
Decyzję Rady Miejskiej uważam za błędną
dlatego że wyłączając z użytkowania
rolniczego ziemie o powierzchni około 25
hektarów,
straciliśmy
bezpowrotnie
kontrolę nad tym terenem, deklaracjami i
zobowiązaniami inwestora. Rozsądnym i
korzystnym dla gminy rozwiązaniem byłaby
decyzja
wyłączania sukcesyjnego,
mniejszych areałów np. 5ha, w zamian za
zrekultywowane 5 ha żwirowiska. Wówczas
gmina przez szereg lat miałaby kontrolę nad
terenem i inwestorem.
Na zakończenie chciałbym szanownym
radnym powiedzieć: kiedy delegacja EcoTeru po załatwianiu swojej sprawy
opuszczała sesję Rady Miejskiej, z głupia
frant ich zapytałem - Dzisiaj ubiliście „złoty
interes?”. W odpowiedzi usłyszałem. „Tak
zrobiliśmy złoty interes”. Gratuluję
obrotnemu Panu Massimo Carnelowi, który
jako obcokrajowiec nie znający ani jednego
słowa po polsku w barczewskiej gminie robi
dobre interesy .Barczewscy radni też zrobili
„wspaniały interes”. Za dwadzieścia lat ich
następcy w Radzie, za pieniądze z budżetu
gminy, będą zasypywać obecnie powstające
dziury w ziemi.
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Informacje
Spotkania z muzyką Feliksa Nowowiejskiego

dokończenie ze str. 5

Początki Międzynarodowego Festiwalu

fot. Piotr Mostek

Pomysł zorganizowania koncertu muzyki
Feliksa Nowowiejskiego zrodził się w
Barczewie, w sierpniu 2000 roku, kiedy w
naszym mieście grupa osób zakładała Oddział
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich.
Pomysłodawcą, nazwijmy „koncertu”
pierwsza robocza nazwa - była prezes obecnego
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich,
Danuta Zielonka. Później, temat samej nazwy,
podczas rozmowy z barczewską grupą
inicjatywną SIO, podjął Józef Burniewicz z
Olsztyna. Zaproponował, aby w rodzinnym
mieście Feliksa Nowowiejskiego zorganizować
nie koncert, lecz festiwal muzyki Feliksa
Nowowiejskiego, który w późniejszym czasie
mógłby się stać imprezą międzynarodową. Taką
formułę ujęto i zapisano w opracowywanym
programie SIO, pod którym podpisali się Irena
Kater, Danuta Zielonka i Zbigniew Stodolnik.
Wcześniej o koncercie, czy innych formach
propagowania muzyki
Feliksa Nowowiejskiego, myślało wiele osób, w tym Tadeusz
Rynkiewicz. Festiwal miał też w zamyśle Jan
Połowianiuk, adiunkt Katedry Dyrygentury
Chóralnej na Uniwersytecie WarmińskoMazurskim w Olsztynie. O Festiwalu w
Barczewie można było później przeczytać w
„Kulisach Warmii i Mazur”. Trzeba było się
spieszyć, zmobilizować wszystkie siły tak, aby
utrzymać palmę pierwszeństwa. Jednym z
pozytywnych argumentów Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie,
mobilizującym do lepszej i wspólnej pracy, było
podpisanie w maju 2001 roku Porozumienia
Organizacji Pozarządowych, działających na
naszym terenie.
Pierwsze, inauguracyjne spotkanie grupy
inicjatywnej Festiwalu, w którym uczestniczyli:
Liliana Połowianiuk, Jan Połowianiuk, Jerzy
Bujnowski, Lech Nitkowski, Mariola
Łukowska, ks. Paweł Łukaszewicz, Danuta
Zielonka, Włodzimierz Zdaniuk, Danuta
Łowkiel, odbyło się 5 lipca 2001 roku, w
Miejskim Domu Kultury w Barczewie przy ul.
Grunwaldzkiej 13. Na tym spotkaniu przyjęto
formułę Festiwalu, zaproponowaną przez Jana
Połowianiuka, tj. I Ogólnopolski Festiwal
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Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie.
Na kolejnym spotkaniu został ustalony
osobowy skład Komitetu Organizacyjnego I
Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Na
następnym, spisano organizatorów Festiwalu.
Jednak od samego początku wiodącym w
Komitecie Organizacyjnym było
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich, z
prezes Danutą Zielonką i Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne „Ziemia Barczewska”, z
prezes Krystyną Lech. Na przełomie sierpnia i
września 2001 roku opracowano Regulamin
Festiwalu, projekty folderów i informacje
dotyczące samego Festiwalu. Wyznaczono
miejsce na pierwszą sesję naukową i
rozdzielono zadania pośród członków komitetu
oraz rozpoczęto szycie strojów warmińskich. W
ostatnich dniach lutego do Biura Festiwalu
wpłynęło 21 zgłoszeń od Chórów z całej Polski.
Ostatecznie 6 marca 2002 roku Komitet
Organizacyjny przyjął, że Festiwal odbędzie się
w dniach 6-8 czerwca 2002 roku, w kościele św.
Anny w Barczewie i weźmie w nim udział 13
zespołów chóralnych.
Nad pierwszym Festiwalem patronat
honorowy objęli: J.E. ks. abp. Edmund Piszcz
Metropolita Warmiński,
Janusz Lorenz
Senator RP, Andrzej Ryński Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Jerzy
Małkowski Prezydent miasta Olsztyna, Adam
Sierzputowski Starosta Powiatu Olsztyńskiego,
Mirosław Kuliś Burmistrz Miasta Barczewo,
ks. Marek Paszkowski Proboszcz parafii św.
Anny w Barczewie. Festiwal finansowo
wspomogli: Urząd Miasta w Barczewie,
Fundacja im. Stefana Batorego, Mazurski Bank
Spółdzielczy w Giżycku, Oddział w Barczewie.
Natomiast Radę artystyczną i jury Festiwalu
stanowili: Przewodniczący - Jan Połowianiuk,
członkowie - ks. Grzegorz Mocarski, ks.
Zbigniew Stępniak i Liliana Połowianiuk.
Funkcjonowała już własna strona internetowa.
Pierwszy Komitet Organizacyjny tworzyli:
Dyrektor Artystyczny Jan Poławianiuk,
koordynator Mariola Łukowska i Członkowie w
osobach: Jerzy Bujnowski, Alina Jakończuk,
Krzysztof Kasprowicz, Krystyna Lech, Danuta
Łowkiel, ks. Paweł Łukaszewicz, Elżbieta
Miłaszewska, Lech Nitkowski, Liliana
Połowianiuk, Marian Sawicki, Włodzimierz
Zdaniuk, Wojciech Zenderowski, Danuta
Zielonka i Krystyna Żygadło.
Po I Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie odbyły się kolejne, ale już
Międzynarodowe.
W dniach 25 - 27 maja 2007 roku, w kościele
św. Anny w Barczewie po raz kolejny mogliśmy
wysłuchać utworów Feliksa Nowowiejskiego,
podczas VI Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej.
Wojciech Zenderowski
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Burmistrz Barczewa w krótkim wystąpieniu
zapewnił o swojej trosce sprawami szkoły i
dzieci. Osoby bezpośrednio zaangażowane w remont i modernizację kuchni
otrzymały podziękowania i gratulacje od
dyrektora Krystyny Żygadło. K u c h n i a i
stołówka przy SP – Barczewo istniała od
zawsze, tj. od 1945 roku. Wówczas
uczniowie otrzymywali przysłowiową
kromkę chleba ze smalcem i kubek czarnej
kawy. Te informacje zapisane są w
najstarszych kronikach szkoły. Później
stołówka i kuchnia były nieznacznie tylko
modernizowane. Kuchnię węglową w 1999
roku zamieniono na elektryczną, pozyskaną
z likwidowanego żłobka. Aż do teraz nie
wykonywano znaczniejszych przeróbek. W
chwili obecnej możemy z całą
odpowiedzialnością powiedzieć, że jest ona
na miarę XXI wieku i spełnia wszelkie
normy HACCAP i Sanepidu. Z wyżywienia
w stołówce korzysta 333 uczniów na 668
uczących się w szkole z tego 210 otrzymuje
obiady bezpłatnie, finansowane przez
MOPS i sponsorów, a 530 pije mleko.
Modernizacja kuchni przebiegała w dwóch
etapach. Pierwszy rozpoczął się 13 listopada
2006r. od przebudowy pomieszczeń kuchni,
przebudowy schodów zewnętrznych i
zadaszenia nad nimi, wymiany instalacji
elektrycznej i grzewczej, przebudowy
instalacji wodno – kanalizacyjnej i
wentylacyjnej.
Drugi etap –
wyposażenie kuchni miał się rozpocząć w
połowie lutego 2007r., lecz ze względu na
nierozstrzygnięcie przetargu i konieczność
ogłoszenia drugiego, prace ruszyły dopiero
w połowie kwietnia.
Środki na całą inwestycję, ok. 300.000zł
pochodziły z budżetu gminy. W ramach
modernizacji kuchnię szkolną wyposażono
w nowe, energooszczędne urządzenia tj.
piec konwekcyjno – parowy do przygotowywania potraw mięsnych, bemary,
kociołki warzelne i wiele innych urządzeń
oraz wyposażenie, które znacznie usprawni
pracę w kuchni i podniesie jakość posiłków.
Znacznej poprawie uległ również wygląd
stołówki szkolnej, w której oprócz
przebudowy i prac malarskich, zakupiono
nowe krzesła i zmieniono ustawienie stołów,
w taki sposób, aby wygodniej i bezpieczniej
spożywać posiłki. Mamy nadzieję, że
„nowa” kuchnia zadowoli nawet najbardziej
wymagających kontrolerów, a szczególnie
zadowoli dzieci i pracowników
kuchni.Wykonanie remontu i modernizacji
kosztowało wiele wysiłku, ale satysfakcja z
jej otwarcia jest niewspółmierna do pracy,
jaką wykonano. Cieszymy się bardzo,
ponieważ został wykonany kolejny etap
poprawy warunków pracy w szkole, a tym
samych zrealizowano jeden z punktów
określonych w Szkole Promującej Zdrowie,
za co serdecznie dziękujemy władzom
miasta w imieniu uczniów, nauczycieli,
rodziców i pracowników szkoły.

Lidia Rytelewska
Krystyna Żygadło

Lokalne inicjatywy
Powrót do przeszłości

Z łopatami, grabiami, taczkami...
W sobotę 31 marca 2007 roku o
godzinie 9.00 chętni do pracy mieszkańcy
Jedzbarka spotkali się przy basenie
przeciwpożarowym. Jedni z łopatami, inni
z grabiami, taczkami, sekatorami, wszyscy
z dobrymi humorami, gotowi do
wiosennych porządków. Postanowiono
uporządkować teren przy pomniku
poległych na frontach I Wojny Światowej
mieszkańców Jedzbarka . Miejsce ważne
we wsi, nie wszystkim znane, dlatego warto
było odsłonić tenże zabytek.
Z zapałem starsi, młodsi i całkiem mali
grabili liście, przycinali i wycinali krzaki,
zbierali śmieci. Sami pracujący
mieszkańcy byli zdziwieni końcowym
efektem, gdyż dopiero po uporządkowaniu
terenu, można było zauważyć unikatową
aleję dębową, która została posadzona w
tamtym czasie na pamiątkę tych, którzy nie
wrócili z wojny.
Najstarsi mieszkańcy wspominali, jak
miejsce wyglądało przed II wojną
światową. Dokładnie pamiętali, gdzie stały
ławeczki, jak przebiegały alejki. Wszyscy
byliśmy dumni z końcowego efektu, choć
bardzo zmęczeni, jednak gotowi na kolejne
wyzwania.
Nie powinniśmy zapomnieć, że akcję
sprzątania wspomógł Pan burmistrz Lech
Jan Nitkowski, który zadbał o dostarczenie
na czas porządków kontenera na śmieci
oraz ich wywóz. Obiecał również pomoc
przy oczyszczaniu basenu przeciwpożarowego i słowa dotrzymał.
Wspaniale dopisała nam pogoda oraz
frekwencja mieszkańców, którym leży na
sercu dobro wsi. Bardzo dziękuję
wszystkim uczestnikom akcji, z nadzieją na
kolejne, tak miłe i pracowite spotkania.
Rada Sołecka Jedzbarka

Majówka w Ruszajnach

Nabyliśmy doświadczenia

żony Pan Zenon Lutarewicz. Na
szczególne podziękowanie za pracę w
przygotowaniu majówki zasłużyli między
innymi: Łukasz Mękal, Beata Łoposzko,
Magda i Jolanta Kiluk, Karin WięsykGaweł. Chłopcy ciężko pracowali przy
porządkowaniu i urządzeniu placu.
Dziewczęta upiekły tyle ciasta, że dla
każdego starczyło. Sprzedaż ciasta i
wiktuałów wzbogaciła finansowo loterię
fantową. W loterii największą furorę
zrobiły łuki Pana Lotka Guślakowa z ulicy
Kajki. Nie mniejszym powodzeniem
cieszyła się przejażdżka Qadem. Powoziła
właścicielka, młoda Pani Węgrodzka.
Najważniejszym problem sołectwa jest
brak doprowadzonej energii elektrycznej
na placu przy boisku piłkarskim na którym
zorganizowano majówkę. Poza tym są
same plusy , mówi Pani Soltys.
Pozyskaliśmy sponsorów. Nikt z
mieszkańców nie odmówił nam pomocy.
Nabyliśmy doświadczenia, wiemy jak
takie wielkie imprezy organizować, jak
uniknąć błędów. Mamy pieniądze z loterii.
O ich przeznaczeniu na zbożny cel
zadecydują sami mieszkańcy.
Jan Franciszek Krakowiak

Festyn w Łęgajnach

Z rodziną zyskujesz
Z okazji IX Warmińsko-Mazurskich
Dni Rodziny 13 maja w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Łęgajnach, przy
współpracy Stowarzyszenia Przystanek
Łęgajny, w ramach realizowanego projektu
,,Tacy sami a ściana między nami …”
zorganizowano festyn pod hasłem ,,Z
rodziną zyskujesz”. Festyn rozpoczął się
o godz. 12.00 w kościele. Tutaj dzieci i
młodzież szkolna, słowem oraz piosenką
wyraziły miłość i wdzięczność swym

rodzicom. Niesamowitych przeżyć
dostarczył chór ,,Bel Canto”, pod
kierownictwem dr Jana Połowianiuka.
Oficjalne rozpoczęcie imprezy na boisku
szkolnym rozpoczęła p. dyrektor Marzenna
Życzko, zachęcając wielopokoleniowe
rodziny do udziału w konkurencjach
sportowo-rekreacyjnych. Ogromną
popularnością cieszyła się
bogato
zaopatrzona loteria fantowa oraz
przykuwający uwagę- głównie męskiej
części uczestników - punkt strzelecki.
Wiele radości wywołały przejażdżki
konne. Tłumy widzów przyciągały
występy grupy z Pałacu Młodzieży w
Olsztynie.
Miły nastrój i sprzyjająca pogoda
zachęciły do wysłuchania pięknego śpiewu
młodych dziewcząt z Olsztyna, które
poruszyły nie tylko serca, ale i poderwały
na nogi wielu uczestników zabawy.
Trwały ślad, szczególnie na rękach i
boisku, pozostawiła konkurencja w
przeciąganiu liny i mecze piłki siatkowej.
Na zmęczonych zabawą czekał punkt
kulinarny, w którym posilić się można było
ciastem, zupą po węgiersku, fasolką po
bretońsku i skosztować sałatki ze spiżarni
zapobiegliwych gospodyń. Chętnie, bez
względu na wiek, korzystano z badań
poziomu cukru, cholesterolu we krwi,
pomiaru ciśnienia i innych, w ramach akcji
,,Żeby serce biło dłużej”. Pani pielęgniarka
udzielała fachowej porady na temat
racjonalnego odżywiania i aktywnego
spędzania czasu wolnego.
Licznie przybyli uczestnicy festynu
utwierdzili nas w przekonaniu, że warto
organizować takie imprezy. Szczególnie,
dlatego, że całe pokolenia mają okazję
spędzić wspólnie czas, nawiązują się nowe
znajomości i przyjaźnie.
Organizatorzy festynu

W sobotę 5 maja w godzinach
popołudniowych w Ruszajnach
mieszkańcy i zaproszeni goście bawili się
na zorganizowanej przez wieś majówce.
Dla wielu była to okazja do spotkania po
latach. Duchowych wrażeń i emocji
dostarczały licznie konkursy i pokazy
sprawnościowe. O podniebienia gości
zadbały miejscowe gospodynie,
przygotowując smaczne wypieki i napoje.
Zorganizowano też loterię fantową. Pani
Teresa Lutarewicz Sołtys wsi jest pełna
uznania dla młodzieży, która czynnie
włączyła się w organizację. Nasza
młodzież jest grzeczna, pracowita i
odpowiedzialna - dodaje do wypowiedzi
WIADOMOSCI BARCZEWSKIE nr 5 (172 ), Maj 2007
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Sport

Wiadomości sportowe
Ludowy Uczniowski Klub Kolarski
fot. Zbigniew Kozłowski

- Małgorzata Jasińska, zawodniczka z
Barczewa, jeżdżąca w grupie Pol- Agua,
26.03.2007 w Alicante wygrała wyścig o
Puchar Hiszpanii, a dnia 15.04.2006 w
miejscowości Sewilk zajęła 2 miejsce
(także Puchar Hiszpanii).
- Kolarze LUKK Krokus - TSB
Barczewo wystartowali 22.04.2007r. w
Kryterium Ulicznym w Giżycku, wyścigu
rozpoczynającym sezon. W województwie
najlepiej zaprezentowali się:
Kobiety open - Berg Katarzyna- 3
miejsce; Młodzik - Skrzeszewski Piotr - 7
miejsce; Junior Młodszy - Tabaka Mateusz
- 10 miejsce
- W maju, kolarze LUKK Krokus- TSB
Barczewo, wystartują w Pucharze Polski w
Zamościu i Grudziądzu, w wyścigu
etapowym przyjaźni Polsko- Ukraińskiej,
w Kryterium ulicznym w Kętrzynie i
wyścigach szosowych w Lutrach i
Kozłowie.

Klub Sportowy Łęgajny

Klub Sportowy Niedźwiedź w Ramsowie
I Drużyna dziecięca- roczniki 1993 i
młodsi - Dzięki pomocy i wsparciu
finansowemu Panów: Sławomira Łęgoty,
oraz Mirosława Puczel, przez cały okres
zimowy dzieci trenowały w wynajmowane specjalnie na ten cel, hali
sportowej w Dziwierzutach. Drużyna
dziecięca uczestniczyła w zimowym
turnieju halowym w Dziwierzutach wygrywając w swojej kategorii
wiekowej. Obecnie prowadzone są
treningi przygotowujące chłopców do
udziału w turnieju drużyn w ramach
„Majówki ze sportem”.
II drużyna Seniorów - Cała przerwa
zimowa w rozgrywkach B- klasowych
upłynęła na udziale w IX Biskupieckiej
Lidze halowej Piłki Nożnej. Drużyna
„Niedźwiedzia” zajęła V - najwyższe
dotychczas - miejsce w historii swoich
udziałów w rozgrywkach biskupieckich.
W ramach przygotowań do sezonu
rozegrano kilka meczy sparingowych:
10.03.2007r. - Kormoran LutryNiedźwiedź Ramsowo 2 : 3
14.03.2007r. - Tęcza BiskupiecNiedźwiedź Ramsowo 4 : 0
18.03.2007r. - Orzeł CzerwonkaNiedźwiedź Ramsowo 4 : 2
1.04.2007 r. - Łęgajny- Niedźwiedź
Ramsowo 2 : 2
- Tegoroczny udział w Pucharze Polski
drużyna zakończyła już na starcie,
ulegając drużynie Stomilowców Olsztyn
2 : 8.
- Od dziesięciu lat drużyna
„Niedźwiedź” Ramsowo uczestniczy w
rozgrywkach B- klasy. Wyniki meczy
rozegranych w rundzie wiosennej:
1. Niedźwiedź - Orzeł Olsztyn
3:0
2. Perkoz Łężany- Niedźwiedź
1: 4
3. Niedźwiedź - Tempo Wipsowo 3 : 2

- Rozgrywki rozpoczęły się dla nas
pechowo, od przegranej z K.S. Różnowo.
Mimo iż posiadaliśmy w tym meczu dużą
przewag, to bramkę zdobyli goście i to oni
wzbogacili się o 3 punkty w ligowej tabeli.
- Kolejnym przeciwnikiem miał być
zespół Orła Olsztyn, niestety klub z
Olsztyna wycofał się z rozgrywek.
Pierwsze punkty w tej rundzie zdobyliśmy
więc bez walki.
- W kolejnym meczu podejmowaliśmy
na własnym terenie 3 w tabeli Perkoz
Łężany. Po bardzo dobrym meczu w
naszym wykonaniu, dopisaliśmy kolejne 3
punkty. Byliśmy tego dnia zdecydowanie
lepsi. Trzeba też wspomnieć o kibicach,
którzy wyjątkowo licznie przybyli na ten
mecz.
- W 4 kolejce ligowych spotkań
pojechaliśmy do Wipsowa. W derbowym
pojedynku padł remis 3-3. Ten wyrównany
mecz mógł zakończyć się zwycięstwem
obu zespołów, choć bliżsi tego byli
gospodarze, którzy do 85 min. prowadzili
3-1, ale w 85 i 92 min. bramki zdobył
Marek Obrębki i skończyło się
sprawiedliwym remisem.
- Kolejnym przeciwnikiem był zespół
LZS Konpoin, który nie przegrał w lidze od
7 spotkań, zdobywając 19 pkt (ostatnia
przegrana u siebie z KSŁ Łęgajny 0-1, w 5
kolejce spotkań, rundy jesiennej). I tym
razem wygraliśmy wzbogacając nasz
dorobek o 3 pkt.
Runda wiosenna jest dla nas dość udana,
zdobyliśmy już 10 pkt, na 15 możliwych.
Zespół z meczu na mecz gra coraz lepiej.
Widać już prace trenera Sylwestra
Wyłupskiego. Niestety straty do
czołowych zespołów po rundzie jesiennej
były zbyt duże i obecnie pozostaje nam
tylko walka o zwycięstwo w każdym
najbliższym meczu.
Mecze K.S. Łęgajny w rundzie wiosennej
sezonu 2006- 2007:
07.04.07 - KSŁ- KS Różnowo:
0 1 (0-0)
13.05.07 - Orzeł Olsztyn KSŁ: 0 3 vo
22.04.07 - KSŁ Perkoz Łężany: 3 1 (3- 1)
29.04.07 - Tempo Wipsowo KSŁ: 3 3 (1-1)
06.05.07 - KSŁ LZS Knopnin:
3 1 (0-1)
13.05.07 - Burza Barczewko KSŁ
20.05.07 - KSŁ Niedźwiedź Ramsowo
03.05.07 - Dąbrówka Wielka KSŁ

Tabela po 14 kolejce:

mecz pomiędzy: Niedźwiedź Ramsowo - Tempo Wipsowo z dnia 22.04.2007
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1.Tempo Wipsowo
2.Niedźwiedź Ramsowo
3.K.S. Różnowo
4.Perkoz Łężany
5.LZS Knopin
6.K.S. Łęgajny
7.Orzeł Olsztyn
8.Burza Barczewko
9.WKS Dąbrówka Wielka

32
31
24
21
19
18
8
6
4

46-16
43-16
41-26
37-29
27-31
29-32
15-33
22-48
17-53

Informacje

iczna Szkoła Podstawowa oraz Niepubliczne Pr
w Kronowie działa
od 1 września 2001 r. Szkoła
realizując
program dydaktyczny,
wychowawczy i opiekuńczy zwraca
szczególnie uwagę na :
- Wychowanie do podstawowej wartości
jaką jest rodzina
- Budowanie ducha patriotycznego i
odwoływanie się do kultury, tradycji
narodowej i prawdy historycznej,
- Wspomaganie uczniów w odnajdywaniu
własnej drogi do życia rodzinnego i
zawodowego.

Szkoła oprócz ustalonego programu
nauczania zapewnia udział w różnych
kołach zainteresowań:

- Koło teatralne
- Koło teatralne w języku angielskim
- Koło dziennikarskie
- Koło sportowe
- Gimnastykę korekcyjną
- Koło informatyczne
-Zajęcia wyrównawcze.

Mała ilość uczniów w klasie (do 14)
pozwala na :
- Otoczenie życzliwością i serdecznością
każdego ucznia ( nikt nie jest anonimowy)
- indywidualnej pracy z każdym uczniem
- możliwość utworzenia grup sportowych o
kierunku piłka nożna i siatkówka
- dopasowanie przez nauczyciela rytmu i

tempa pracy do możliwości klasy.

Szkoła w ramach godzin realizuje:
- język angielski od
przedszkola bezpłatnie
- w klasach IV-VI język angielski po 5 godz
tygodniowo
- zajęcia z informatyki od klasy pierwszej
- zajęcia świetlicowe w zależności od
potrzeb uczniów( czynna do godz. 16.00
- opiekę logopedyczną ( bezpłatna)
- szkoła zapewnia bezpłatnie podręczniki !

Ilość miejsc ograniczona

Szkoła zatrudnia wykwalifikowaną kadrę do każdego nauczanego przedmiotu . Posiada piękną salę komputerową oraz salę gimnastyczną.
Od 1 maja 2007 r przyjmujemy zapisy pod tel. 514-16-94 lub osobiście u dyrektora szkoły w godz. od 8.00 do 13.00 .

Żeby serce biło dłużej…
Sposób żywienia – kluczem do sukcesu w
zapobieganiu chorobom sercowo-naczyniowym część I
W wielu badaniach stwierdzono powiązanie
pomiędzy spożyciem nasyconych kwasów
tłuszczowych, a wzrostem stężenia cholesterolu w
surowicy krwi. Wzrost ten miał ścisły związek ze
zgonami na skutek chorób sercowo- naczyniowych,
rozwijających się na tle miażdżycy (tj. choroby
niedokrwiennej serca, zawału serca, miażdżycy tętnic
obwodowych, udaru mózgu.)
Hipercholesterolemia (podwyższony poziom
cholesterolu w surowicy krwi) przekraczająca wg.
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego
wartości:
cholesterol całkowity ? 190 mg/dl, tj 5 mmol/l
cholesterol LDL ? 115 mg/dl, występuje u 57 %
dorosłych Polaków.
Tradycyjna polska kuchnia, jaka została
przekazana nam przez nasze babcie i mamy, obfituje w
tłuste potrawy mięsne, potrawy mączne, zabielane i
zasmażane zupy oraz tłusty nabiał. Znamy naszą
golonkę, bigos i pierogi z obfitym dodatkiem
smażonej kiełbasy. Lubimy także tłuste wędliny i
pieczone mięsa. Ponadto stosujemy dużo soli oraz
wszelkiego rodzaju przyprawy na jej bazie. Nie
stronimy także od używek. Nie tylko rodzaj, ale i ilość
pożywienia, jakie spożywamy, jest niewłaściwa. Jak
wielu z nas lubi odejść od stołu gdy jest najedzona „do
syta”. Gdy do całości dołączymy spadek aktywności
fizycznej, związany z postępem technologicznym
(samochody, komputery, piloty do sprzętu RTV) i
stylem życia, mamy wyjaśnienie skąd biorą się
problemy zdrowotne, jakie dotykają nasze
społeczeństwo.
Podstawą leczenia zaburzeń lipidowych jest
zmniejszenie masy ciała u osób z nadwagą i otyłością,
zmiana sposobu żywienia oraz zwiększenie
aktywności fizycznej i zaprzestanie palenia
papierosów. U osób z nadwagą i otyłością
(szczególnie brzuszną) niezbędne jest ograniczenie
spożycia energii do 1200-1500 kcal/dobę.
Przy ograniczaniu energii i dietach
niskokalorycznych należy pamiętać o tym, by
dostarczyć organizmowi odpowiedniej ilości witamin
i składników mineralnych.
Ważnym składnikiem diety są flawonoidy, które

ZBK informuje...

Działalności Zakładu Budynków Komunalnych
Zakład Budynków Komunalnych w
Barczewie jest administratorem 78 Wspólnot
Mieszkaniowych na terenie miasta. Od
kwietnia 2007 r. prowadzone są remonty
budynków Wspólnot Mieszkaniowych Armii
Krajowej 1, Mickiewicza 10, 12 i Grottgera 3.
Remonty polegają na dociepleniu budynku,
napraw elewacji oraz wymiany poszycia
dachowego. W pozostałych budynkach
administrowanych remonty są wykonywane
w miarę potrzeb i możliwości finansowych
Wspólnot.
W czerwcu, lipcu i sierpniu 2007 r.
planowane są remonty przy ul. Kopernika 3 i
5, Mickiewicza 6, dokończenie elewacji
Klasztorna 5.
Praca nasza również polega na
kontrolowaniu i windykacji należności z
tytułu czynszu i wpłat zaliczek na fundusz
remontowy i zaliczek na konserwację i
eksploatację.
ZBK w Barczewie informuje, iż w
przypadku braku wpłat z tytułu czynszu do 6
miesięcy kierujemy sprawę do Sądu w celu

wyegzekwowania należności. Po otrzymaniu
nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności
możliwa jest egzekucja komornicza z majątku
dłużnika, którego dodatkowo obciążają
koszty sądowe i komornicze.
Zaległości czynszowe powyżej 6 miesięcy
powodują rozwiązanie umowy najmu i
skierowanie sprawy do Sądu o eksmisję. W
pierwszym kwartale skierowaliśmy 1 sprawę
do Sądu o eksmisję i rozwiązaliśmy 11 umów
najmu.
Jednocześnie informujemy, że lokale
własnościowe zalegające w opłatach zostają
kierowane do Sądu o nakazanie sprzedaży
lokalu mieszkalnego. Na terenie naszego
miasta zostały skierowane 2 sprawy o
sprzedaż poprzez licytację.
W związku z zaległościami dokonywane są
zmiany mieszkań poprzez spłatę długu.
Chętnych do zmian prosimy o składanie
podań w sekretariacie Zakładu ul. Wojska
Polskiego 15.
Dyrektor ZBK w Barczewie
Mira Jasińska

zawarte są w herbacie, czerwonym winie, wszystkich
zielonolistnych warzywach, cebuli, wiśniach,
śliwkach, winogronach, truskawkach oraz nasionach
soi. Stężenie cholesterolu zmniejszają także roślinne
fitosterole, a w tym sterole i stanole. Związki te
dodawane są do niektórych margaryn i jogurtów.
W diecie przeciwmiażdżycowej nie może
zabraknąć także błonnika pokarmowego w ilościach
powyżej 10 g/dobę. Ważne jest także, aby spożycie
cholesterolu nie przekraczało 200 mg/dobę. By
sprostać ostatnim dwóm wymogom należy spożywać
od 0,5 -1 kg warzyw i owoców oraz tłuszcze zwierzęce
zastępować tłuszczami roślinnymi (olejem
rzepakowym, olejem lnianym, oliwą z oliwek innymi
olejami oraz miękkimi margarynami).
mgr Małgorzata Frąckiewicz
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Informacja
Informuję, że w siedzibie Urzędu
Miasta Barczewo w dniach od
28.05.2007r. do 18.06.2007 r. podane
zostały do publicznej wiadomości
wykazy nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.
Wykazy dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Miasta Barczewo
pod adresem: www.bip.barczewo.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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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
udzielamy rabatów
dla stałych klientów

*** zawieramy umowy indywidualne ***
kontakt : 509-305-779, 503-962-304
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