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Bieżące inwestycje
więcej na str. 3

Barczewo w Cittaslow
więcej na str. 4

Informacja dla mieszkańców
Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie Uchwały Nr XL/254/13 Rady
Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2013 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami
ustala się: 1. Właściciele nieruchomości
zobowiązani są do wnoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi bez
wezwania w terminie do 10 dnia każdego
miesiąca. 2. Pierwszą opłatę za gospodarowanie
odpadami obejmującą okres od 1 listopada 2013
r. do 30 listopada 2013 r. uiszcza się w terminie
do 10 grudnia 2013 r. 3. Opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona będzie przez
właścicieli nieruchomości na :
- rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barczewie 95 9343 1028 0000 0606 2000 0010
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku Oddział
w Barczewie ( w polu „tytułem” należy wpisać:
imię i nazwisko, adres nieruchomości, miesiąc
którego dotyczy wpłata, opłata za odpady) - w
kasie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac
Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo
UM

Zmiany organizacyjne w sieci placówek pocztowych
Region Sieci w Olsztynie w oparciu o Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji
z dnia 29 kwietnia 2013 r. – zawiesza od
01.10.2013 r. pracę w soboty Urzędu Pocztowego w Barczewie. Zmiana ta podyktowana jest
małym zapotrzebowaniem lokalnej społeczności na usługi pocztowe, a co za tym idzie
brakiem ekonomicznego uzasadnienia do
dalszego funkcjonowania placówki w tym dniu.
Jednakże wychodząc naprzeciw naszym
Klientom, zostanie wydłużony czas pracy
placówki w każdy poniedziałek do godz. 19.30,
co pozwoli na realizację wszystkich usług.
Nowo proponowany czas pracy będzie poddany
analizie i w przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na usługi, praca placówki
zostanie dostosowana do potrzeb klientów.
Wobec powyższego wyrażamy przekonanie, że
ww. zmiana znajdzie zrozumienie i akceptację
wśród mieszkańców i nie wpłynie ujemnie na
jakość i terminowość świadczonych przez nas
usług.
Zastępca Dyrektora
Regionu Sieci w Olsztynie
Ryszard Kumkowski

WIADOMOSCI BARCZEWSKIE

MINI GALERIA

Jubileusz Barczewa już w przyszłym roku
Wielkimi krokami zbliża się jubileusz naszego miasta bowiem w przyszłym
2014 roku Barczewo będzie obchodziło 650-lecia istnienia. W związku z tym
wielkim wydarzeniem powstał komitet obchodów rocznicy 650-lecia nadania
Barczewu praw miejskich. Honorowy patronat nad przyszłorocznymi
uroczystościami objęli: Metropolita Warmiński Arcybiskup Wojciech Ziemba oraz
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas. Przyszłoroczne
obchody święta miasta będą miały wiele odsłon i wiele imprez na przestrzeni
całego roku. Zwracamy się z gorąca prośbą do mieszkańców Barczewa aby
pomogli w przedstawieniu dawnych dziejów Barczewa. Prosimy o wszelkie
pamiątki związane z naszym miastem dzięki którym będzie można zobaczyć jak się
toczyło życie na barczewskiej ziemi przed wieloma laty.
Na przykład podczas przyszłorocznej
gali sportu będą zaprezentowane
Panu Markowi Dumce
wspomnieniami o dawnych sukcesach
Komendantowi Policji w Barczewie
sportowców zawiązanych z Barczewem.
Wyrazy szczerego żalu i współczucia
Wobec tego wszelkie statuetki, dyplomy,
z powodu śmierci mamy
pucharu, stroje sportowe, akcesoria
składają
sportowe, a przede wszystkim zdjęcia
Rada Miejska w Barczewie,
i filmy mile widziane.
Burmistrz Barczewa
oraz
pracownicy
samorządowi.
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ZDJĘCIE NA ODKŁADCE:
“Wnętrze kościoła poewangelickiego w Barczewie”
fot. Zbigniew RAMSKO KOZŁOWSKI

Urząd Miejski informuje

Informacja o bieżących inwestycjach
Przebudowa odcinka drogi gminnej w obrębie Niekielkowa
08.10.2013 r. został rozstrzygnięty przetarg
na wykonanie tej inwestycji. Wygrała go firma
SONTRANS z Sętala. 11.10.2013 r. planowany
jest termin zawarcia umowy z wykonawcą.
Termin wykonania 30 dni od dnia zawarcia
umowy.
Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź – obręb Ramsowo
Został ogłoszony przetarg na wykonanie
tego zadania. Termin składania ofert upłynął
17.10.2013 r.
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości
Kaplityny
W pierwszym przetargu, nie wpłynęła żadna
oferta na wykonanie tego zadania. Ogłoszony
został kolejny przetarg, w którym otwarcie ofert
przypadło na 18.09.2013 r. Swoją ofertę złożyła
tylko jedna firma, POL-DRÓG z Gdańska.
08.10.2013 r. została zawarta umowa z wykonawcą. Termin realizacji 14 dni od dnia
zawarcia umowy.
,,Renowacja i adaptacja budynku kościoła
poewangelickiego, ratusza oraz remont z wyposażeniem Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj
w ramach Projektu – Wzrost atrakcyjności
turystycznej Gminy Barczewo poprzez
renowację kluczowych obiektów dziedzictwa
kulturowego“.

obejmuje wykonanie drewnianej wiaty, boiska
do piłki siatkowej, ogrodzenia i zagospodarowanie terenu zielenią.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w sołectwie Ruszajny
W Starostwie powiatowym w Olsztynie
został zgłoszony zamiar wbudowania dwóch
urządzeń będących elementami siłowni
zewnętrznej w Ruszajnach. Wykonawcą tych
robót jest firma ZPU ROMEX z Bydgoszczy.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Kaplityny
Budowa została zakończona w terminie,
w sierpniu 2013 r. Wybudowano 750 m2
nawierzchni drogowej z kostki brukowej o gr. 8
cm z okrawężnikowaniem i odprowadzeniem
wód opadowych do Kanału Elżbiety poprzez
wybudowaną sieć kanalizacji deszczowej
z osadnikiem i separatorem. Wykonawcą robót
była firma wyłoniona w przetargu nieograniczonym - TECHNOMEL Kazimierz
Kozieł z Lidzbarka Warmińskiego. Wartość
całego zadania 188 459,81 zł
Budowa zbiornika małej retencji w Łęgajnach

Fot. Archiwum UM(3)

Uzyskana została decyzja pozwolenia na
budowę na wszystkie 3 obiekty. Rozpoczęły się
już prace w ratuszu. W trakcie prowadzenia prac
na parterze, korytarz prowadzący do obecnej sali
konferencyjnej został odgrodzony tymczasową
ścianką, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się
uciążliwych pyłów i hałasów. 10.10.2013 r.
został przekazany plac budowy kościoła.
Rozpoczęcie prac w muzeum planowane jest na
2014 rok.
Został ogłoszony II przetarg na budowę
przyłączy wod. - kan. do budynku kościoła
poewangelickiego. W pierwszym przetargu nie
wpłynęła żadna oferta. W II postępowaniu swoje
oferty złożyły 3 firmy. Ostatecznie 10.10.2013 r.
jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę
firmy HYDROL z Olsztyna.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w sołectwie Kronowo
Została opracowana dokumentacja projektowa
zagospodarowania przestrzeni publicznej
polegającego na budowie drewnianej wiaty,
boiska do piłki siatkowej i ogrodzenia. Zamiar
rozpoczęcia tych robót został zgłoszony w Starostwie Powiatowym w Olsztynie. Zadanie te

Budowa zbiornika została zakończona
w terminie, w sierpniu 2013 r.
Powierzchnia całkowita wybudowanego
zbiornika ok. 1000 m2
Powierzchnia zalewu ok. 800 m2
Pojemność całkowita zbiornika ok. 1440 m3
Wykonawca robót został wyłoniony w przetargu nieograniczonym – WARMEL s.c. Ewa
Tylżanowska, Zbigniew Tylżanowski z Olsztyna.
Projekt oświetlenia ulicznego w Wójtowie
Wykonano dokumentację budowlaną na
wykonanie oświetlenia ulicznego w Wójtowie
na ulicach - Modrzewiowa, Migdałowa,
Brzoskwiniowa, Jarzębinowa, Klonowa,
Świerkowa, Cedrowa, Brzozowa, Liliowa,
Bławatna, Różana, Makowa, Fiołkowa,
Rumiankowa, Kalinowa, Agrestowa, Malinowa. Uzyskano decyzję pozwolenia na
budowę.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ruszajnach
Wyłoniony został wykonawca robót –
Roboty Ziemne Mirosław Majka z Jonkowa za
kwotę 546125,27zł. Na chwilę obecną
wykonana jest kanalizacja grawitacyjna i wyposażenie przepompowni. Do wykonania
pozostało ułożenie kanalizacji tłocznej ok. 550
mb – trwają negocjacje z właścicielem gruntu.

Budowa zbiornika została zakończona w terminie w miesiącu 2013 r.
Opracowanie projektu budowy kanalizacji
sanitarnej w Nikielkowie
Rozstrzygnięty został przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy projektu
kanalizacji w Nikielkowie – Pracownia
Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz
Bogdan z Olsztyn. Wartość robót 84 255,00 zł.
Budowa drogi gminnej – ul. Migdałowa
w Wójtowie
Wyłoniony został wykonawca robót w przetargu nieograniczonym - Przedsiębiorstwo
Inżynieryjno- Budowlane SANBUD z Olsztyna
za kwotę 288 639,67 zł. Trwają prace przy
budowie ul. Migdałowej przewidywany termin
zakończenia 11.10.2013 r.

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w Wipsowie
Wyłoniony został wykonawca dokumentacji
projektowej na wykonanie oświetlenia ulicy
w Wipsowie za kwotę 4 100 zł brutto.
Modernizacja zbiornika małej retencji Skajboty
Wykonawca wyłoniony w I przetargu nieograniczonym opuścił plac inwestycji z karą 10 %
wartości umowy.
Wykonawca wyłoniony w II przetargu, działający przez podwykonawcę, ma problemy z realizacją tej inwestycji. Obecnie prowadzone są
roboty odwadniające. Przewidywany termin
zakończenia prac - listopad 2013 r.
Budowa 4 budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Łęgajnach
Wykonana jest dokumentacja z pozwoleniem na budowę, na budowę 4 budynków
z niezbędną instalacją i infrastrukturą. 4 budynki
mają być wykonane w wersji pod klucz – z
wykończeniem. Została podpisana umowa
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na
współfinansowanie tej inwestycji. 26.09.2013 r.
zostały otwarte oferty ( 8 szt.) złożone w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy robót. Obecnie trwa weryfikacja i przegląd złożonych ofert.
Zwrócono się z pismem do Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie
usunięcia przyczyny zastoisk wody, które tworzą
się na wysokości zjazdu do stacji paliw PKN
ORLEN na ul. Wojska Polskiego w Barczewie.
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Opracował Grzegorz Gawrylczyk na
podstawie materiałów dostarczonych przez
Aleksandrę Hodt
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Informacje
Polsko-niemieckie rozmowy o biznesie
Wspólny obszar synergii…
W ramach Festiwalu Partnerstw Powiatu Olsztyńskiego i niemieckiego Powiatu Osnabrück
odbyło się pierwsze forum biznesu. Organizatorem przedsięwzięcia było olsztyńskie starostwo powiatowe. Tegoroczna, trzecia edycja
festiwalu miała charakter szczególny z uwagi na
podwójny jubileusz: 15-lecia istnienia samego
powiatu oraz 15-lecia współpracy partnerskiej
z powiatem Osnabrück. Spotkanie polskich
i niemieckich przedsiębiorców odbyło się 27
września 2013 roku w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Olsztynie. Inauguracyjne forum biznesu przebiegało pod hasłem
„Wspólny obszar synergii: biznes & instytucje
publiczne”. W rozmowach, które miały na celu
zacieśnienie współpracy uczestniczyli biznesmeni, samorządowcy i przedstawiciele instytucji gospodarczych z Polski i Niemiec. Gminę
Barczewo, oprócz burmistrza Nitkowskiego,
reprezentowała grupa przedsiębiorców z Januszem Skowrońskim na czele. Sukcesy barczewskiej firmy, biznesowego lidera w naszym
powiecie i sporego pracodawcy po raz kolejny
zostały dostrzeżone i docenione. Właściciel firmy Tewes-Bis podczas tej uroczystości otrzymał
statuetkę Łyny Królewny Warmińskiej, najwyższe wyróżnienie olsztyńskiego powiatu.
Samo spotkanie miało na celu zwiększenie
zaangażowania gmin i mieszkańców oraz przedsiębiorców Olsztyńskiego Obszaru Aglomeracyjnego we współpracę z powiatem Osnabrück.
Tematem przewodnim był rozwój innowacji
i konkurencyjności w regionie, kraju i Unii
Europejskiej. Biznesmeni wzajemnie zaprezentowali dobre praktyki prowadzenia działalności
gospodarczej w obu powiatach. Niemieccy partnerzy pomagają nam pozyskiwać środki unijne,
natomiast my przybliżamy im zagadnienia
gospodarki leśnej. Podczas 15 lat współpracy
powiatów olsztyńskiego i Osnabrück z kontaktów skorzystała m.in. młodzież uczestnicząca
w tzw. wakacyjnych wymianach.
Grzegorz Gawrylczyk
Bardzo udanie wypadła „Niedziela z Cittaslow” w Barczewie. 29 września nawet pogoda
była łaskawa więc święto pod znakiem pomarańczowego ślimaka udało się w pełni. Ostatnia
niedziela września jest świętem sieci miast
dobrego życia. W Barczewie było co zwiedzać
i oglądać, a przy okazji można było poznać samą
ideę której symbolem jest sympatyczny ślimak.
Barczewska odsłona święta była podzielona
na pięć atrakcji. Pierwsza z nich znajdowała się
na rynku starego miasta gdzie odbywał się
„Jarmark staroci i rzemiosła”. Wielu mieszańców wróciło do domu z kupionymi pięknymi
starociami. Tam również nastąpiło otwarcie
całodniowej imprezy przez Burmistrza Lecha
Nitkowskiego. Z największą ciekawością
zwiedzający odwiedzali drugi punkt który
znajdował się w dawnym kościele ewangelickim. Tym bardziej, że przez długie lata
budynek był zamknięty na cztery spusty. Już
niedługo rozpocznie się tam gruntowny remont.
Dzięki temu w niedalekiej przyszłości dawna
świątynia stanie się salą koncertową z prawdziwego zdarzenia. Za ten punkt niedzielnej
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Barczewo w Cittaslow ! Kultura gościnności

Fot. Archiwum UM

Jak już informowaliśmy Barczewo jest już
w sieci miast Cittaslow. Przysłowiową kropką na
„i” po której Barczewo wraz z Dobrym Miastem
stały się nowymi członkami stowarzyszenia
było spotkanie Polskiej Krajowej Sieci Miast
Cittaslow z udziałem burmistrzów Barczewa
i Dobrego Miasta. Jednym z punktów porządku
obrad były uchwały w sprawie przyjęcia tych
miast do Międzynarodowej Sieci Miast Dobrego
Życia „Cittaslow”. 22 września podczas trwania
Targów „Smaki Regionów” w Poznaniu burmistrzowie przedstawili krótkie prezentacje
miast i odpowiadali na postawione im pytania.
Następnie w trybie głosowania uchwały zostały
jednogłośnie podjęte. Tym samym, Polska
Krajowa Sieć Miast Cittaslow przyjęła w poczet
kolejnych dwóch członków i obecnie liczy

łącznie 12 miast - 11 miast z Warmii i Mazur:
Reszel, Bisztynek, Biskupiec, Lidzbark Warmiński, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek,
Ryn, Lubawa, Gołdap, Dobre Miasto i Barczewo
oraz Murowana Goślina w Wielkopolsce.
Kolejnym krokiem będzie przekazanie
uchwał do centrali stowarzyszenia we Włoszech, a następnie oczekiwanie na uroczyste
wręczenie certyfikatów. Prawdopodobnie
nastąpi to podczas Zgromadzenia Ogólnego
Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow
w Holandii w połowie czerwca 2014 r., jednak
już teraz Barczewo i Dobre Miasto zostaną
włączone w harmonogram prac i spotkań
Polskiej Sieci Miast Cittaslow. Cóż to oznacza
dla mieszkańców Barczewa? Z pewnością
wymierne środki na finansowe na rozwój miasta
(m.in. dalszą rewitalizację) z nowych środków
Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Ponadto
wielkie wsparcie promocyjne dla naszego
miasta, a szczególnie regionalnej żywności.
Jednym z celów idei Cittaslow jest dbanie o dziedzictwo czyli zabytki. To samo dotyczy ochrony
środowiska. Wreszcie poprawę wygody życia
mieszkańców.
Stowarzyszenie Cittaslow powołano pod
koniec lat 90. we Włoszech dla krzewienia tzw.
kultury dobrego życia. Zrzesza ponad 160 miast
z całego świata, mających poniżej 50 tys.
mieszkańców. Ideą tego ruchu jest rezygnacja
z intensywnego stylu życia na rzecz harmonii,
natury i tradycji.
Członkowie sieci posługują się wspólnym
znakiem graficznym - pomarańczowym
ślimakiem, który symbolizuje ucieczkę od
wielkomiejskiego pośpiechu i ma być gwarancją
jakości usług turystycznych. Promują się jako
urokliwe miejsca, położone poza głównymi
trasami . Ich atutem ma być spokój i "kultura
gościnności" wobec przyjezdnych.
Grzegorz Gawrylczyk

Klimaty spod znaku ślimaka

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

podróży po Barczewie odpowiedzialny był
Jacek Moczulski, który jak z rękawa sypał
opowieściami o Barczewie sprzed lat. Ślady po
pociskach na ścianie frontowej przykuwały
wzrok bardziej uważnych zwiedzających. Duże

wrażeniem robił także zabytkowy żeliwny piec.
Dawny kościół ewangelicki gościł wystawę
„Cittaslow na zdjęciach”. Następnym punktem
była synagoga gdzie można było obejrzeć
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Malarstwo i motoryzacja… „Piękne Klasyki” na barczewskiej starówce

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

5 i 6 października odbył się rajd starych
samochodów „Piękne Klasyki na Warmii”. Była
to impreza wieńcząca sezon cyklicznych
spotkań entuzjastów klasycznej motoryzacji.
Trasa rajdu przebiegała przez Olsztyn, Barczewo i Bogdany. W październikową sobotę na
parkingu obok barczewskiego ratusza można
było podziwiać piękne, odnowione auta takie
jak: Ford Mustang z 1965 roku, fiat 500 z 1955
roku czy zachwycający japoński Datsun z 1975
roku. Nie zabrakło również tradycyjnego

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

polskiego malucha czy Golfa I. Za wydarzenie
odpowiedzialne było stowarzyszenie miłośników starej motoryzacji „Piękne Klasyki” we
współpracy z galerią sztuki „Synagoga”.
Zaprezentowano poszczególne samochody i ich
właścicieli, odbyły się również konkursy –
wiedzy o Barczewie, test sprawnościowy
kierowców. Wyróżniono również najbardziej
elegancki samochód. Zwyciężył jednogłośnie
pięknie odrestaurowany Fiat 500 – który łączy
w sobie cechy klasycznej elegancji oraz nutki
nostalgii za minioną epoką i humoru. W ramach
rajdu w Synagodze odbył się wernisaż prac
malarskich Krzystofa Tanajewskiego, związanego ze stowarzyszeniem. Były to obrazy
klasycznych samochodów i samolotów w
niecodziennej scenerii. Wystawa nawiązywała
do dnia mężczyzny, który obchodzimy 30
września, a nosiła tytuł „Wspaniali mężczyźni
na wspaniałych maszynach”. Autor opowiedział krótko o swoich pracach i idei całego
projektu. Głos zabrała Krystyna Szter oraz
burmistrz Barczewa, Lech Nitkowski, zapraszając do dalszych działań w ramach wydarzeń
w Barczewie. Na ścianach galerii można było
zobaczyć piękne odwzorowania Fiata 500 czy
Mustanga, a także autorski komiks z przygodami Kapitana Żbika – który uwikłał się
w kryminalną sytuację z legendarną Syreną
Sport w tle. Jak wiadomo, Syrena Sport była
projektem polskiej marki samochodów, który
nigdy, niestety, nie ujrzał światła dziennego.
Krzysztof Tanajewski umiejętnie pokazał, że
można w interesujący sposób połączyć dwie
życiowe pasje – malarstwo i motoryzację.
Zapraszamy na strony i profile stowarzyszenia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„Mercedes” zastąpił stuletnią wieżę

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

Po stu latach została wyłączona z użytku
barczewska wieża ciśnień. Jeden z najbardziej
charakterystycznych budynków naszego miasta
przegrał z bardziej wydajną nowoczesną
techniką. Za wyłączeniem zbiornika wieży
ciśnień przemawiały także względy ekonomiczne ponieważ wymagała ona gruntownego remontu. O wielkim remoncie mówiła
już ekspertyza wykonana w 1987 roku.
W miejsce leciwych urządzeń uruchomiony
został nowy zestaw hydroforowy. Kosztował on
170 tys. złotych i jest uznawany za „Mercedesa”
wśród takich urządzeń. Uruchomienie pierwszej
części zestawu hydroforowego na Stacji
Uzdatniania Wody odbyło się 4 września 2013
roku. Druga część zestawu została uruchomiona
17 września i wówczas ostatecznie została

wyłączona wieża ciśnień. Wcześniej barczewski ZWiK wykonał drugi rurociąg z ujęcia
wody w kierunku ul. Olsztyńskiej i podłączono
go z zestawem hydroforowym. Dzięki temu
obecnie zasilanie Barczewa odbywa się dwoma
rurociągami, a nie jednym jak do tej pory. Za
sprawą nowego zestawu hydroforowego
znacznie podniosło się ciśnienie wody na
terenie miasta. Obecnie ma ono wartość 5
atmosfer. W wyniku badań hydrogeologicznych wiemy także, że głęboko pod rzeką
Pisą znajduje się druga rzeka, która stanowi
pokaźny zapas wody pitnej. Dzięki temu jej nie
zabraknie. Pozostaje tylko pytanie jak wykorzystać zabytkowy budynek wieży ciśnień
który na trwale wpisał się w barczewski
krajobraz. Neogotycka, ośmioboczna, ceglana
wieża powstała najprawdopodobniej w 1907
roku, choć podaje się również rok 1910. Jej
konstrukcja składa się z 3 części. Dolna,
najszersza zakończona jest fryzem i daszkiem,
środkowa to ostrołukowe wnęki, w których
umieszczone są okna. Najwyższa część to
głowica z czterema otworami okiennymi. Kryje
w sobie zbiornik typu Intze o pojemności 150
m3. Całość zwieńczona jest blaszanym
namiotowym dachem.
Grzegorz Gawrylczyk

oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie, gdzie można zobaczyć pełną galerię
zdjęć z tego wydarzenia.
www.piekneklasyki.pl;
www.ckipg.barczewo.pl
Bertrand Abramczyk

Obwodnica Olsztyna
1 października 2013 r. okazał się bardzo
łaskawy dla mieszkańców Warmii i Mazur.
Właśnie tego wtorku rząd postawił kropkę nad
„i” zatwierdzając ostatecznie budowę 12
nowych obwodnic miast, które powstaną
w najbliższych latach w całej Polsce. Wśród nich
jest obwodnica Olsztyna, która znacznie zmieni
układ komunikacyjny gminy Barczewo. Rada
Ministrów zatwierdziła załącznik nr 6 Programu
Budowy Dróg Krajowych, który zapewnia
środki finansowe na te inwestycje. Sama
budowa po wcześniejszych przetargach może
ruszyć już w 2014 roku.
Olsztyńska obwodnica połączy drogę
krajową nr 16 na zachodzie od miasta, drogę nr
51 na południu oraz „szesnastkę” na wschód od
granic Olsztyna. Swój początek będzie miała
w rejonie Kudyp, ominie Olsztyn na południe od
Jarot i skończy się w okolicach Wójtowa. Będzie
miała niecałe 25 km. Kolejne 95 km to nowe
drogi dojazdowe. Na trasie powstanie siedem
węzłów drogowych, z których aż 2 powstaną
w okolicach Wójtowa. Tylko w tych miejscach
będzie można wjechać na obwodnicę. Na nowej
trasie powstaną 33 mosty, najdłuższy nad tzw.
Mostem Klebarskim (304 m).
Historycy mówią, że o drodze wokół
Olsztyna mówiło się już za czasów niemieckich.
Urzędnicy pamiętają, że rozmowy o tej sprawie
prowadzili już w latach 70. Od tamtej pory
istniała koncepcja jej przebiegu ale tylko ”na
papierze”. Realnych kształtów projekt nabrał
w 2006 roku. Wybudowanie wszystkich nowych
12 obwodnic to koszt 4,7 mld zł. Pieniądze będą
pochodziły z Krajowego Funduszu Drogowego
oraz środków Unii Europejskiej na lata 20142020. Obwodnica stolicy Warmii i Mazur jest
najdroższa na tej liście. Koszt jej budowy
szacowany jest na prawie 1,5 mld złotych.
Na ten niewątpliwy sukces złożyło się działanie
wielu osób. Wśród nich był Marszałek
Województwa Jacek Protas, który proponował
już wcześniej ministrowi transportu oprócz
samej obwodnicy Olsztyna także modernizację
i rozbudowę odcinka drogi Olsztyn – Olsztynek.
Wszystko ma na celu skomunikowanie Olsztyna
z trasą S 7 oraz wyprowadzenie wielkiego ruchu
samochodów i ciężarówek poza obszar
Olsztyna. Za tą koncepcją „murem” stał
Konwent Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu
Olsztyńskiego, w skład którego wchodzi 12
gmin, a przewodniczącym jest Burmistrz
Barczewa Lech Nitkowski.
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Pierwsze międzygminne schronisko - Zwierzaki mają nowy dom
W końcu skończą się problemy z bezpańskimi
psami w naszej gminie. Wszystko za sprawą
nowopowstałego schroniska dla zwierząt w
Biesalu w gminie Gietrzwałd. Będzie to pierwsze
w województwie warmińsko-mazurskim
międzygminne schronisko, początkowo tylko dla
psów. Otwarcie placówki nastąpi na początku
listopada. Takie schronisko było potrzebne od lat
ponieważ jak dotąd psy trafiały do placówki
w Olsztynie. Niestety jest ona przepełniona, żyje
w niej ok. 300 psów i kotów, głównie z okolic
Olsztyna. A niestety problem bezpańskich
zwierząt dotyczy całego powiatu. Nowy obiekt
powstał z inicjatywy Warmińskiego Związku
Gmin, w skład którego wchodzą następujące
gminy: Dobre Miasto, Dywity, Barczewo,
Gietrzwałd, Stawiguda, Olsztynek, Jonkowo,
Świątki i Purda. – Koszt jego budowy przekroczył
milion złotych – mówi Adam Sierzputowski,
prezes Warmińskiego Związku Gmin. Duży
wkład w powstanie schroniska miała gmina
Gietrzwałd oraz sami mieszkańcy Biesala.

Fot. W. Zdaniuk

Pomimo początkowych obaw ostatecznie okazali
się wyrozumiali dla nowej placówki. Początkowo
WZG rozważał powierzenie schroniska olsztyńskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami.
Ostatecznie sam będzie się nim zajmował
w ścisłej współpracy z TOZ-em i innymi
organizacjami mającymi na celu dobro zwierząt.
Kierownikiem została Monika Kulesza, z grupy
wolontariatu w Dywitach.
Na początku schronisko będzie przyjmować

Protest mieszkańców Barczewka
Droga przez mękę

tylko psy. W planach jest stworzenie miejsca dla
kotów. Nowy obiekt będzie wyposażony w 100
boksów, które pomieszczą 150 czworonogów.
Kompleks będzie miał zaplecze socjalne oraz
gabinet weterynaryjny. Dzięki temu leczenie oraz
inne zabiegi (np. sterylizacja, szczepienia) będą
mogły odbywać się na miejscu. Schronisko
początkowo będzie zatrudniać 5 osób. Koszty
prowadzenia obiektu będą pokrywać gminy
zrzeszone w WZG. Oczywiście to nie znaczy, że
schronisko nie będzie potrzebowało pomocy
z zewnątrz. Karma, koce, poduszki i kołdry bez
pierza, smycze - to przyda się zawsze. Tym
bardziej, że zima już niedługo i jest ona szczególnie ciężka dla bezdomnych zwierząt. Każdy
kto chce pomóc zwierzętom w schroniskach może
w piątki od godz. 16 przynosić karmę oraz
akcesoria do olsztyńskiej siedziby Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami przy ul. Kasprowicza 6.
Można także bezpośredni kontaktować się ze
schroniskiem w Biesalu pod nr telefonu
500 294 676.
Grzegorz Gawrylczyk

Klimaty spod znaku ślimaka
Ciąg dalszy ze str. 4

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

W sobotę 5 października przez 2 godziny nie
można było przejechać przez Barczewko.
Mieszkańcy wsi przy współudziale innych
mieszkańców gminy Barczewo zorganizowali
protest i zablokowali drogę dla samochodów,
które przepuszczali co 20 minut. Mieszkańcy
Barczewka nie mogą doczekać się remontu drogi
która jest w opłakanym stanie, a jest własnością
olsztyńskiego starostwa. Swoim protestem
chcieli zwrócić uwagę przede wszystkim
olsztyńskiego starosty. Starosta Mirosław
Pampuch, podczas niedawnego jubileuszu 15lecia powiatu, zwrócił uwagę na chroniczne
niedoinwestowanie dróg powiatowych.
Tłumaczy także, że spośród wszystkich 860 km
dróg powiatowych, 450 km wymaga pilnego
remontu. A na to niestety nie ma pieniędzy.
Łącznie na remonty wszystkich dróg
powiatowych potrzeba pół miliarda złotych.
Jednak drogi powiatowe na terenie gminy
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Fot. G. Gawrylczyk

Barczewo są szczególnie niedoinwestowane.
Nie dość, że są dziurawe jak szwajcarski ser to
często mają wąski asfalt. Na przykład na drodze
Barczewo - Barczewko nie jest możliwe
bezpieczne minięcie się dwóch samochodów.
Jeden z nich musi zjechać na pobocze które nie
posiada asfaltu. Do tego dochodzą jeszcze
notoryczne dziury w których koło stracił nie
jeden pojazd. Od czasu do czasu dziury są łatane
jednak takie doraźne naprawy nie starczają na
długo. Nie lepszą nawierzchnię ma trasa
Barczewo - Mokiny. Między innymi przez
kiepską drogę mieszkańcy Leszna zupełnie są
pozbawieni jakiejkolwiek komunikacji
zbiorowej. Swoją niechęć na przewozy do tej
miejscowości firmy przewozowe tłumaczą
również niską frekwencją. Przejazd z Łęgajn do
Nikielkowa także przypomina slalom gigant
między potężnymi ubytkami w asfalcie.
Grzegorz Gawrylczyk

wystawę – „Artyści ziemi barczewskiej”, na
którą składały się pastele, rękodzieło, rysunki,
tkaniny oraz obrazy olejne. Również w tym
samym miejscu można było podziwiać wystawę
fotograficzną „Piękno wokół mnie”. Były to
prace młodzieży ukazujące uroki południowej
Warmii. Natomiast sala sesyjna barczewskiego
ratusza gościła wystawę „Barczewskie pejzaże
2013”, czyli prace z tegorocznego konkursu
fotografii, który zorganizowało Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Ostatnim
punktem niedzielnego programu z bardzo
bogatą ofertą był Salon Muzyczny im. Feliksa
Nowowiejskiego. Właśnie w domu najbardziej
znanego mieszkańca grodu na Pisą swoje prace
zaprezentował barczewski artysta plastyk
Zbyszek “Ramsko” Kozłowski. Na wystawę
„Myśli skłębione” złożyło się malarstwo. W tym
samym budynku można było zapoznać się z wystawą pokonkursową „Sztuka zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich”. Muzycznym akcentem był występ zespołu muzycznowokalnego z Łęgajn.
Polska Krajowa Sieć Miast Cittaslow
obecnie liczy 12 miast. Do tej grupy 22 września
przystąpiły: Barczewo i Dobre Miasto.
Uroczyste wręczenie certyfikatów nastąpi
podczas Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow w Holandii w połowie czerwca 2014 r.
Grzegorz Gawrylczyk
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Wsie gminy Barczewo

Szynowo, Tęguty - rozmowa z Rafałem Maćkowiakiem – Sołtysem sołectwa Szynowo
“Złów... swoje marzenia" - taki napis
odczytałam na koszulce Sołtysa.
Rafał Maćkowiak jest sołtysem od 15 marca
2013 r. W skład sołectwa, w którym pełni tę
funkcję wchodzą dwie miejscowości Szynowo
i Tęguty - oddalone od siebie o ok. 2 km.
Dwie miejscowości...Czy różnią się między
sobą? Jak są liczne?
-Są to mniej więcej bliźniacze wsie. To, co
dotyczy mieszkańców Szynowa, jest także
codziennością mieszkańców z Tęgut.
Dużo rodzin korzysta z pomocy MOPS-u.
Sytuacja materialna zmusza do zamieszkiwania,
nawet kilku rodzin, w jednym mieszkaniu. Wielu
decyduje się podjąć pracę, jeżeli ma taką
możliwość, kosztem edukacji. Najwięcej
bezrobotnych jest do 25 r.ż. W Szynowie mieszka
191 osób (w tym 46 dzieci), a w Tęgutach 70 (w
tym 31 dzieci).
Czy Pan jednakowo troszczy się o nie?
- Kiedy cokolwiek uzgadniam, omawiam, zawsze
występuję w imieniu Szynowa i Tęgut.
Czy w obu są jednakowe możliwości rozwojowe? Czy nie jest tak, że skoro Pan mieszka
w Szynowie, to tylko i wyłącznie, czyni Pan
zabiegi, by polepszyć warunki życia w swojej
miejscowości?
- Niestety nie mam większego pola do działania
w Tęgutach. Tam, oprócz dróg dojazdowych, nie
ma ani jednego metra kwadratowego należącego
do gminy. Wszystkie ziemie są prywatne. Rzeczy
gminnych nie możemy stawiać na terenach
prywatnych.
Czy to oznacza, że mieszkańcy Tęgut w żadnym zakresie nie uczestniczą w życiu Sołectwa?
- Oczywiście, że uczestniczą. Chętnie współorganizują festyny - np.pieką ciasta.
Od marca 2013 r. upłynęło niewiele czasu. Co
udało się w tym okresie zrobić w Szynowie?
- Powstał plac zabaw z altaną i murowanym
grillem. Powiększyliśmy i pogłębiliśmy staw
w centrum wsi. Wcześniej miejsce to było dzikim
wysypiskiem śmieci. Usunęliśmy chwasty,
zasadziliśmy wiosną drzewa, postawiliśmy kilka
ławek. Staw ma naturalne źródło, więc takie
zagospodarowanie miało sens.
Zakątek ciszy i wytchnienia?
- Przede wszystkim basen przeciwpożarowy,
a ponadto miejsce wypoczynku, zwłaszcza w długie letnie wieczory.
Zyskaliście Państwo miejsca spotkań integracyjnych.
- Zorganizowaliśmy dwie imprezy - Festyn
Rekreacyjno-Sportowy w czerwcu oraz Piknik
Wędkarski w sierpniu.
Piknik wędkarski w miejscowości bez dużego
akwenu wodnego jest rzadko spotykany. Jak
dużym zainteresowaniem się cieszył?
- Obawialiśmy się, że z powodu aury będziemy
zmuszeni go odwołać. Jednak ku uciesze
wszystkich uczestników, opady deszczu ustąpiły.
Wzięło w nim udział 14 drużyn. Były nagrody - za
miejsca I, II, III miejsce ; za największą rybę oraz
dla najmłodszego uczestnika (tę przyznano 11miesięcznej dziewczynce) ponadto były też
nagrody pocieszenia.
Kto Pana wspiera i w jakim zakresie?
- Do objęcia funkcji sołtysa zachęcali mnie
mieszkańcy, zwłaszcza ci w średnim wieku oraz

Fot. Archiwum R. Maćkowiak

młodzi. Oni pomagają mi, inicjują różne działania
a co najważniejsze angażują się w życie naszej
sołeckiej społeczności. Starsi uczestniczą w pracach, na miarę swoich sił.
Integracja poprzez wspólne przedsięwzięcia.
Co zmieniło się dzięki inicjatywie mieszkańców?

A nurtujący temat?
- Na chwilę obecną nie ma. Wszystko jest na
właściwej drodze.
-Marzenia Sołtysa ...?
- Chodniki w całej wsi oraz nowa droga
dojazdowa. W Szynowie - siłownia na świeżym
powietrzu, budowa Orlika. W Tęgutach - plac
zabaw, biblioteka, kościół. Oświetlenie placu
zabaw, odgrodzenie lasów ze względu na
zwierzęta leśne: lisy,dziki...
Zmienia się popegeerowska wieś - estetycznie,
mentalnie. Mieszkańcy coraz bardziej się
integrują, wzajemnie sobie pomagają.
Rafał Maćkowiak, Sołtys Szynowa i Tęgut
"złapał" marzenia nie po to, by je uwięzić.
Uzewnętrznił je. Podczas rozmowy powiedział,
że działa przede wszystkim z myślą o dzieciach
i młodzieży, spełniając ich marzenia.
Nie zapominajmy, że marzenia, podsycane,
kreują naszą rzeczywistość.
Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Styczyńska

Szkoła Niepubliczna w Ramsowie
Pasowanie na przedszkolaka
Fot. Archiwum UM

- Przy placu zabaw powstało boisko do piłki
siatkowej. Została utwardzona droga wewnętrzna. W okresie letnim została odmalowana
kaplica. Zbudowaliśmy scenę, drewnianą latrynę.
Oczyściliśmy park.
Bazuje Pan na wsparciu ze strony mieszkańców, poszukuje sponsorów. Co ponadto?
- Dzięki współpracy z panią Dyrektor ZBK
w Barczewie, rozwiązaliśmy jeden z największych problemów Sołectwa, dotyczący opłat
za energię elektryczną w świetlicy wiejskiej. ZBK
wykonał montaż ogrzewania elektrycznego
w świetlicy. Jest to dla nas bardzo istotne, gdyż
w niedziele odprawiane są w niej msze św.
- mieszkańcy nie będą już marzli w trakcie
nabożeństw.
W świetlicy wiejskiej kaplica? Gdzie mieszkańcy mogą spotkać się w długie jesienne
i zimowe wieczory?
- Złożyliśmy projekt w starostwie. Staramy się
pozyskać środki z funduszu unijnego. Czekamy
na decyzję, żeby rozbudować, wyremontować
i wyposażyć świetlicę.
Jeżeli będzie odpowiedź negatywna, to jaka
jest alternatywa?
- Wiosną 2014 r. remont świetlicy - wykonawca
ZBK Barczewo.
Zapewne ma Pan długą listę z nazwiskami
osób, którym chce podziękować za włożony
trud i zaangażowanie. Czy są wśród nich tacy,
na których może Pan zawsze liczyć?
- Osoby, które zostały wyróżnione na dożynkach
gminnych: Barbara i Wojciech Barwińscy,
Mariusz Domurat, Arkadiusz Rozner, a przede
wszystkim moja żona Alicja Maćkowiak.
Co według Pana działa motywująco?
- Rozmowy, prośby, własny przykład. Nakazy nie
działają.
Ludzie, gdy widzą pozytywne zmiany, chętniej
włączają się w działania.

Fot. Archiwum SN

Pasowanie na Przedszkolaka to pierwsza tak
ważna uroczystość przedszkolna dla naszych pociech. W naszej placówce w Ramsowie to już
kolejny rok. Odbyła się ona 9 października 2013
roku o godzinie 11.00. Ślubowanie było pierwszą
otwartą imprezą, w której mogli uczestniczyć rodzice, dziadkowie i zaproszeni goście.
Uroczystości rozpoczęły się powitaniem
wszystkich przybyłych gości przez Dyrekcję i Panie nauczycielki prowadzące grupy przedszkole
Biedronki i Smerfy. Następnie z wielkim zaangażowaniem maluszki przedstawiły program
artystyczny. Zanim przystąpiono do ceremonii
pasowania, wszystkie przedszkolaki pięknie
przekonały wszystkich zaproszonych gości,
o tym, że zasługują na miano PRZEDSZKOLAKA. Pięknie zaprezentowały się poprzez
recytację, śpiew i taniec. Dyrektor dokonał pasowania każdego maluszka na prawowitego przedszkolaka Wielkim Lizakiem. Następnie złożył
dzieciom życzenia i wręczył dyplomy i słodki
poczęstunek - lizak.
Po zakończeniu części oficjalnej zarówno
dzieci jak i zaproszeni goście zostali ugoszczeni
słodkościami, które na tą uroczystość upiekły
mamy naszych przedszkolaków. Miejmy nadzieję, że dzieciom, rodzicom i gościom zgromadzonym, którzy po raz pierwszy uczestniczyli
w tego typu uroczystości ten dzień na długo utkwi
w ich pamięci.
Joanna Baran-Niska
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Międzynarodowy certyfikat Zielonej Flagi!
„Zielona Flaga" jest międzynarodowym
tytułem, który nadawany jest szkołom na całym
świecie w ramach Programu Eco-Schools, który
jest programem opartym na Systemach
Zarządzania Środowiskowego. Polega on na
podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci
poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami w szkołach i ich
otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na

Fot. Archiwum PM (3)

Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jako jedyna jest uprawniona do
nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.
W ramach starań o certyfikat podejmowaliśmy działania w zakresie tematów:
Pogoda i zmieniający się klimat, Elektroodpady.
Nawiązaliśmy współpracę z Eko Miastem w Olsztynie, a także z Zakładem Usług Komunalnych
w Barczewie. Głównym celem tych działań było

kształtowanie świadomości ekologicznej wśród
dzieci. Wszystkie informacje dotyczące postępowania z odpadami oraz zasady segregacji
śmieci zostały przekazane dzieciom w najprostszy sposób. Włączyliśmy się w akcję zbiórki elektrośmieci, które zabrało Eko Miasto.
W grupach starszych zaplanowano i zrealizowano tematy kompleksowe o elektroodpadach:
dzieci m.in poznały czym jest recykling,
samodzielnie tworzyły domowe sprzęty z kartonów, ilustracje do opowiadania, dzieci brały
udział w konkursie plastycznym “Bohater
ekologicznej kampanii - Elektrośmieci - wyzwanie dla dorosłych i dla dzieci”, zorganizowanym przez Warmińsko - Mazurski Ośrodek bDoskonalenia Nauczycieli w Olsztynie.
Celem organizowanych akcji było uzmysłowienie dzieciom i przypomnienie, że zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny to odpad
niebezpieczny i nie może być wyrzucany do
śmietnika. Dzieci wraz z rodzicami w ramach
programu podejmowały wiele inicjatyw ekologicznych: „zbiórka makulatury”, „zbieramy
nakrętki”. Wszystkie dzieci z radością odkrywały, badały co to jest wiatr, sprawdzały
nasilenie i jego kierunek za pomocą przyrządów
meteorologicznych oraz bezpośrednie codzienne obserwacje pogody. Cieszymy się z sukcesów naszych wychowanków i jesteśmy
przekonani, że podejmowane działania mają
korzystny wpływ na kształtowanie proekologicznych postaw dzieci.
Certyfikat Zielonej Flagi zachęca nas do
ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w przedszkolu.
Bożena Iwaszko

Święto drzewa w przedszkolu

10 października nauczycielki E. Majewska
i L. Siemianowska zorganizowały uroczystość
„Święta Drzewa” pod starą wierzbą w ogrodzie
przedszkolnym.
Nasze przedszkole zamieniło się w jesienny
las, w którym mieniły się kolorowe liście
uśmiechniętych dzieci. Biedronki z grupy IIB
zaprezentowały dla społeczności przedszkolnej
inscenizację ruchową w której dziewczynki
wcieliły się w rolę jagódek, a chłopcy sprzątali las
jako leśne duszki śpiewając wspólnie „ gdy ktoś
w lesie …śmieci , zaraz duszek za nim leci…!”.
W tym roku w naszym przedszkolu „Święto
Drzewa” obchodziliśmy pod hasłem „Szczęśliwe
drzewko” które było tematem rodzinnego
konkursu zorganizowanego przez E. Majewską.
Wszystkie prace były przepiękne wykonane
i każda zdobyła nagrodę. Prace konkursowe
zostały wywieszone w przedszkolnej galerii prac
konkursowych - zapraszamy do oglądania!
W obecności wszystkich zgromadzonych
gości przedszkolaki złożyli uroczyste ślubowanie
„każdy przedszkolak dobrze wie, że drzewa
należy chronić i kochać je !”. Po czym wszystkie
grupy odczytały hasła zamieszczone na
transparentach dotyczące ochrony przyrody. Aby
uroczystości stało się zadość, zaproszony
przedstawiciel z Nadleśnictwa Wipsowo wspólnie z Panią Dyrektor i przedszkolakami
uroczyście posadzili „drzewko szczęścia” w naszym ogrodzie przedszkolnym.
E. Majewska
L. Siemianowska

Wycieczka do Wipsowa

KONKURS PLASTYCZNY
Serdecznie zapraszamy absolwentów Przedszkola Miejskiego w Barczewie
do wykonania prac plastycznych na konkurs organizowany w przedszkolu
pt. Wspomnienia z mojego przedszkola
- technika prac dowolna format prac A 3 , A 4
- każda praca powinna zawierać metryczkę na odwrocie: imię, nazwisko,
- wiek autora , adres i numer telefonu.
Prace proszę składać do 15.11.2013 u wychowawców w grupach
ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY
RADA PEDAGOGICZNA

Również w miesiącu październiku dzieci
z grup pań K. Lorych, J. Krasowskiej - Szwarc,
E. Jabłońskiej i E. Majewskiej wybrały się na
wycieczkę do Nadleśnictwa Wipsowo. Odbyły się
zajęcia z leśniczym, dzieci poznawały nazwy
drzew, wyszukiwały ich liście i owoce. Poznały
podział drzew na liściaste i iglaste, dostrzegały
piękno przyrody. Po jesiennym spacerze w lesie,
dzieci chętnie spożywały pieczone na ognisku
kiełbaski i wesoło bawiły się .
E. Majewska
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Galeria absolwentów
barczewskiego gimnazjum

Polsko- niemiecka wymiana młodzieży

„Rycerstwo” w Gimnazjum nr 1

Obecny numer Wiadomości Barczewskich
otwiera Galerię Absolwentów Gimnazjum nr 1
im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie. Pragniemy przybliżyć sylwetki absolwentów
naszej szkoły, by pokazać, że kończąc nasze
gimnazjum można osiągnąć sukces, zdobyć
wyższe wykształcenie i mieć interesującą
pracę.
W każdym kolejnym wydaniu będziemy
prezentować młodych, kreatywnych, otwartych
na świat ludzi, którzy nie boją się nowych wyzwań
i doskonale poruszają się we współczesnym
świecie.
Andrzej Berg ukończył Gimnazjum nr 1 w Barczewie w 2005 roku. Nauczyciele wspominają go
jako pilnego, zawsze uśmiechniętego, sympatycznego chłopca z dużym zacięciem do nauki.
Sam Andrzej mówi, że najbardziej lubił chemię.
Twierdzi, że fascynację tym przedmiotem
zawdzięcza nauczycielkom, Jolancie Bielewicz
i Ewie Buszewicz-Zdanowicz. Dzięki nim jako
szkołę ponadgimnazjalną wybrał Zespół Szkół
Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie
– LO VII o profilu chemia - biologia.
Obecnie Andrzej Berg jest absolwentem
Wydziału Chemii o specjalizacji Chemia
Żywności i Biopierwiastków Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w swoim
magisterium podjął innowacyjną tematykę
badawczą "Nowe kompleksy Cu (II) z ligandami
N oraz N, O - donorowymi i ich zastosowanie do
otrzymania warstw hybrydowych metodą spincoatingu". Jego praca licencjacka ze specjalności
Chemia Środowiska i Bioanalityki, dotyczyła
ważnego zagadnienia naukowego: "Ksenoestrogeny, a rak piersi i prostaty".
W trakcie studiów otrzymywał stypendium
z Funduszu Ziemi Olsztyńskiej. Brał czynny
udział w życiu uczelni jako wiceprzewodniczący
komisji kwaterunkowej na Wydziale Chemii,
przedstawiciel studentów na Radach Wydziałowych, a także był członkiem Komisji
Interdyscyplinarnej do spraw studentów.
Dziś pracuje na Uniwersytecie TechnologicznoPrzyrodniczym w Bydgoszczy w Zakładzie Chemii Rolnej na stanowisku laboranta. Swoją
przyszłość wiąże z nauką i dlatego w przyszłym
roku zamierza podjąć studia doktoranckie na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Andrzej Berg to absolwent, z którego
jesteśmy dumni. Życzymy mu wielu sukcesów
naukowych, rewolucyjnych odkryć i Nagrody
Nobla w dziedzinie chemii.
Lidia Zelman
Iwona Rudź

23 września b.r. przyjechała do barczewskiego Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej grupa 26 uczniów z niemieckiej
Oberschule Hagen a.T.W. Opiekunami byli
Marcus Sprick i Bettina Ernst. Spotkanie
przebiegało pod hasłem „Rycerstwo”. Bogaty
program wymiany obejmował: wspólne zajęcia
filmowe, taneczne, plastyczne, pieczenia chleba,
sportowe, odwiedzanie ciekawych miejsc z bogatą historią - zamek krzyżacki w Malborku oraz
po drodze muzeum Herdera w Morągu, zamek
w Olsztynie, Stare Miasto w Olsztynie, Stare
Miasto w Barczewie oraz udział w lekcjach,
pokaz walk rycerskich, nauka strzelania z łuku
i dzień w rodzinach. Wymiana zakończyła się
w poniedziałek, 30 września. Rewizyta nastąpi
w marcu przyszłego roku, kiedy to uczniowie
z Barczewa pojadą do Hagen a.T.W.

Współpraca gimnazjum ze szkołą z Hagen
trwa już od 16 lat. Zarówno polscy jak i niemieccy uczniowie mają dzięki niej niepowtarzalną okazję poznać z bliska codzienność
swoich rówieśników, wzajemną kulturę,
obyczaje i zwyczaje panujące w danym kraju,
a tym samym przełamywać stereotypy i uprzedzenia. Uczniowie doskonalą swoje umiejętności językowe, zawierają nowe znajomości.
Nasze spotkania możliwe są dzięki
ogromnemu zaangażowaniu rodziców i samych
uczniów. Wymiana współfinansowana jest przez
Polsko - Niemiecką Współpracę Młodzieży
w Warszawie.
Koordynator wymiany
Katarzyna Matyjas

Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
Konferencja Szkół Promujących Zdrowie województwa warmińsko- mazurskiego
20 września 2013 r. w Szkole Podstawowej
nr 1 im. F. Nowowiejskiego w Barczewie odbyła
się konferencja Szkół Promujących Zdrowie
województwa warmińsko- mazurskiego.
Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991 r. i rozwijany w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących
Zdrowie, utworzonej w 1992 r. (od 1 stycznia
2008 r. - Europejska Sieć Szkół dla Zdrowia

w Europie - SHE), w wyniku porozumienia
WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Obecnie w Polsce, we wszystkich
województwach, w sieci SzPZ jest ponad 2 000
szkół. Szkoły promujące zdrowie planują swoją
pracę i podejmują działania w oparciu o pięć
standardów:

1. Pomagają członkom społeczności szkolnej (w
tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
2. Zarządzają projektami promocji zdrowia
w sposób sprzyjający:
- uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu
społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej,
- skuteczności i długofalowości działań.
3. Prowadzą edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dążą do zwiększenia jej jakości
i skuteczności.
4. Tworzą klimat społeczny sprzyjający:
- satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu
sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej
wartości u uczniów i pracowników,
- zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników,
- uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu
członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społecznością lokalną.
5. Tworzą środowisko fizyczne sprzyjające
zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.
Szkoły, które spełniły określone warunki,
zostają przyjęte do sieci i po minimum dwóch
latach pracy otrzymują certyfikaty wojewódzkie. W uznaniu dla systemowych działań
szkół, zgodnych z koncepcją szkół promujących
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Ambitna i twórcza młodzież. Piękno Południowej Warmii. To wszystko w jednym miejscu!

Prace młodych w Synagodze
Kreatywne spojrzenie na świat.
W Galerii Sztuki Synagoga w Barczewie 20
września 2013 r. o godz. 18.00 odbył się
wernisaż wystawy zdjęć wykonanych przez
młodzież uczestniczącą w warsztatach fotograficznych pt. „Piękno wokół mnie”.
Od maja młodzi pasjonaci fotografii
zgłębiali wiedzę na temat tajników profesjonalnie wykonanych zdjęć, uczyli się innego
spojrzenia na otaczającą rzeczywistość
podczas zajęć w plenerze, a także sami mierzyli
się z obiektywem aparatu próbując uchwycić piękno w tym, co mijamy na co dzień. Dzięki
warsztatom młodzież z Barczewa, Purdy,
Olsztynka, Sorkwit, Kolna i Czerwonki aktywnie spędziła czas wolny, nabyła nowe umiejętności, rozwinęła swoje zainteresowania
i pasje. Odkryła także malownicze zakątki
Południowej Warmii, poznała jej walory
przyrodnicze i bogate dziedzictwo historyczne.
Każdy uczestnik miał możliwość wyrażenia
siebie poprzez fotografię.
Na wernisażu zaprezentowano 28 kreatywnych spojrzeń, z których jury w składzie:
Tomasz Piłat – Prezes Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie “Południowa Warmia”, Aneta
Janikowska – Animator w LGD „Południowa
Warmia” i Witold Mierzejewski – fotograf,
wyłoniło najlepsze, co nie było łatwe biorąc pod
uwagę wysoki poziom zdjęć wykonanych przez

Fot. A. Wojszel

młodzież, które nierzadko dorównywały tym
profesjonalnym. Młodzi zachwycili nie tylko
jurorów, ale swoimi pracami wzbudzili w wielu
refleksję o niezwykłości miejsca, w którym
mieszkamy, rozwijamy się, pracujemy. Bez
wątpienia młodzież wiejska ma swoje pasje! Jest
zdolna i kreatyna!
Trzy najlepsze fotografie zdaniem jury to
zdjęcia wykonane przez: Przemka Kurka,
uczestnika warsztatów w Kolnie (I miejsce);
Rozalię Solińską, uczestniczkę warsztatów
w Purdzie (II miejsce); Kasię Marel, uczestniczkę warsztatów w Barczewie (III miejsce).
Ponadto wyróżnienia otrzymały fotografie
wykonane przez: Kasię Dalkowską, uczestniczkę warsztatów w Kolnie; Olę Szpakowską,
uczestniczkę warsztatów w Barczewie (I grupa),
Zuzię Orłowską, uczestniczkę warsztatów
w Sorkwitach; Rozalię Wojszel, uczestniczkę

warsztatów w Barczewie (II grupa); Martę
Iwanowicz, uczestniczkę warsztatów w Olsztynku; Sarę Słubik, uczestniczkę warsztatów
w Purdzie; Dominikę Chamyga, uczestniczkę
warsztatów w Czerwonce.
Oprócz prac młodzieży na wystawie zagościły również prace instruktorów prowadzących warsztaty – Anny Wojszel i Witolda
Mierzejewskiego.
Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty,
najlepsi dyplomy i nagrody: bogato ilustrowane
książki o fotografii, poradniki, ramki do zdjęć,
albumy i nośniki pamięci, by mieli gdzie
gromadzić wykonywane zdjęcia.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Wystawę można oglądać w Galerii Sztuki
SYNAGOGA w Barczewie. Wszystkie prace
można także zobaczyć na www.facebook.com
na stronie: Spotkania Fotograficzne Art. oraz już
wkrótce na www.poludniowawarmia.pl.
Organizatorem warsztatów i wystawy była
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
“Południowa Warmia” z siedzibą w Barczewie,
a projekt był współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Podpis !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Konferencja Szkół Promujących Zdrowie województwa warmińsko- mazurskiego
Ciąg dalszy ze str. 9

zdrowie, ustanowiono również Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie.
Było nam bardzo miło gościć tym razem
przedstawicieli placówek należących do sieci
SzPZ w progach naszej szkoły. Swoją
obecnością zaszczycili nas m.in. Anna Zdaniukiewicz koordynator sieci Szkół Promujących Zdrowie województwa warmińsko - mazurskiego, Barbara Tomczyk wojewódzki koordynator łódzkiej sieci SzPZ, Marek Kozłowski
starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Lech Jan Nitkowski Burmistrz Barczewa,
Alicja Maruszak z-ca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie,
Hanna Chyżyńska Dyrektor Miejskiego Zespołu
Oświaty i Zdrowia w Barczewie, Marek Dumka
Komendant Komisariatu Policji w Barczewie,
Tadeusz Plawgo Dyrektor Miejskiej Przychodni
w Barczewie, Ewa Oryńczak Przewodnicząca
Rady Rodziców naszej szkoły oraz szerokie grono dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych województwa warmińsko - mazurskiego. W spotkaniu uczestniczyli również
obserwatorzy - przedstawiciele placówek przygotowujących się do złożenia wniosków o tytuł
Szkoły Promującej Zdrowie, z myślą zaczerpnięcia wiedzy merytorycznej i ukierunkowania
własnych pomysłów na promocję zdrowia.
Gościem honorowym konferencji była prof.
dr hab. Krystyna Ostrowska z Uniwersytetu
Warszawskiego - psycholog, kryminolog i autorka wielu książek, która wygłosiła wykład na
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temat „Nauczyciel wobec aktualnych wyzwań
edukacyjnych”.
Po części oficjalnej placówki z Krajowym
Certyfikatem Szkoła Promująca Zdrowie miały
możliwość przedstawić swój dotychczasowy
dorobek. Jako pierwsi zaprezentowali się
gospodarze – prezentacja na temat „Tworzenie
środowiska sprzyjającego zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
w Barczewie”, a następnie: Niepubliczny Zespół
Szkół i Placówek „Edukacja dla Przyszłości”
w Lamkowie (Niepubliczne Przedszkole
„Warmińska Bajka” w Lamkowie, Niepubliczna
Szkoła Podstawowa im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie), Szkoła Podstawowa nr 19
w Elblągu, Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczytnie, Gimnazjum im. Żołnierza
Polskiego w Durągu, Zespół Szkół w Kobułtach,

Przedszkole nr 13 w Elblągu, Przedszkole Miejskie nr 14 w Olsztynie, Przedszkole Miejskie nr
4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie oraz
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Pasłęku.
Niewątpliwą atrakcją konferencji był występ
najmłodszych - uczniów klas I b, I c, II b i II c
Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie, którzy
wykonali utwór pt. „Piosenka na drogę”
promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
a także występ młodzieży Gimnazjum nr 1
w Szczytnie dotyczący budowania właściwych
relacji, przedstawiony w formie pantomimy.
Całość spotkania przeplatana była piosenkami, m.in.: „Pamiętajcie o ogrodach”, „Być
kobietą”, a na koniec „Więc chodź, pomaluj mój
świat” odśpiewanymi przez wszystkich uczestników konferencji.
Przynależnością do krajowej sieci Szkół
Promujących Zdrowie może pochwalić się
obecnie 91 szkół w Polsce, w tym nasza. Jest to
zaszczyt dla szkoły, a jednocześnie zobowiązanie do tworzenia i upowszechniania
działań służących promocji zdrowia w swoim
regionie. Cieszymy się, że należymy do tak
szacownego grona, że możemy się spotykać,
wymieniać doświadczeniami i zarażać tą pasją
innych.
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Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia
Anita Januszewska

Informacje
Galeria Sztuki „Synagoga”

Wystawa Poplenerowa „GŁOTOWO 2013”
W sobotę, 19 października br., Krystyna
Szter, prezes Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego „Pojezierze” oddział w Barczewie
serdecznie przywitała przybyłch na Wystawę
Poplenerową „Głotowo 2013”: Mirosława
Pampucha Starostę Powiatu Olsztyńskiego,
Lecha Jana Nitkowskiego Burmistrza Barczewa,
Zygmunta Suchenka Prezesa Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Dobrym Mieście, Andrzeja Abako Radnego
Powiatu olsztyńskiego, Mariana Sawickiego
byłego prezesa Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego „Pojezierze” oddział w Barczewie,
Chór „Moderato” oraz wszystkich przybyłych
gości. Prezes podziękowała Izabeli SmolińskiejLetza, Lucynie Kozikowskiej za finansowe
wsparcie, a także kustoszowi Sanktuarium
w Głotowie ks. dr Markowi Proszkowi. Witając,
zaprosiła na koncert Chóru „Moderato”.
Wiesława Zdaniuk w imieniu Danuty
Nowakowskiej dyrygent Chóru „Moderato”,
który działa przy Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie serdecznie przywitała
wszystkich przybyłych na wystawę. Chórzyści
swój koncert zadedykowali Zygmuntowi
Suchenkowi, który nie raz gościł barczewski
chór w Dobrym Mieście. Na koncert Chór
„Moderato” przygotował utwory religijne,
patriotyczne oraz ludowe. Swoim niepowtarzalnym śpiewem wprowadzili gości i artystów
we wspaniały nastrój. Zygmunt Suchenek na
ręce dyrygent Danuty Nowakowskiej złożył
podziękowania oraz życzenia z okazji zbliżającego się jubileuszu. W imieniu stowarzyszenia
i wszystkich wręczył statuetkę życząc kolejnych
sukcesów. Dziękując za życzenia chórzyści
odśpiewali pieśń dziękczynną.
Po części muzycznej Mirosław Pampuch Starosta Powiatu Olsztyńskiego podziękował
Chórowi „Moderato” za ucztę duchową,
a artystom za możliwość obejrzenia ich prac

ukazujących piękno naszej Warmii. Podziękował wszystkim, dzięki którym doszło do
zorganizowania wspaniałej wystawy, a szczególnie dla Zygmunta Suchenek - prezesa
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Dobrym Mieście oraz Krystynie Szter
prezes miejscowego stowarzyszenia. Lech Jan
Nitkowski zwracając się do zebranych, nie
kryjąc zadowolenia, podziękował twórcom
wystawianych prac oraz organizatorom. Przy
okazji nawiązał do wspaniałej poprzedniej
wystawie zorganizowanej w Synagodze, a także
nie omieszkał nadmienić o wymianie kulturalnych wydarzeń pomiędzy zaprzyjaźnionymi
miastami.
Przed otwarciem wernisażu z okazji 15-lecia
Starostwa Olsztyńskiego, Marian Sawicki były
radny powiatu i zastępca przewodniczącego
SSK „Pojezierze” w Barczewie, z rąk starosty
otrzymał pamiątkowy kryształ.
Tego dnia wernisaż otworzyła komisarz
Anna Korybut-Dziemidowicz, która przyłączając się do słów Pani prezes dodała, że jest to
wyjątkowa wystawa. Powstałe prace, przedstawiające krajobrazy naszej pięknej Warmii
posiadają walory poznawcze, kształtują

wrażliwość i poczucie piękna, wzbudzają
zachwyt, nie tylko jako dzieła sztuki, ale także
dlatego, że ta urocza przyroda jest wokół nas,
a my uczymy się ją dostrzegać. Swoje prace na
wystawie zaprezentowali: Wiesław Bożomański, Krystyna Ciszkiewicz, Wanda Hoffmann, Greta Hrywniak, Dobiesława Jodzio,
Barbara Kowalewska, Barbara Kuryło, Barbara
Maciuk, Melania Olędzka, Emilia Piasecka,
Rolanda Sosonko, Antonina Szulc, Krzysztof
Tanajewski, Mieczysław Winskiewicz, Irena
Wyrzykowska, Barbara Zysman, Zygmunt
Suchenek.
Anna Korybut-Dziemidowicz przedstawiając każdego wystawcę z osobna nawiązała do
jego twórczości i uprawianej tematyki.
Wszystkich autorów obdarowano kwiatami. Po
pamiątkowym zdjęciu obecnych zaproszono do
obejrzenia wystawianych prac.
Na koniec licznie przybyłych gości
zaproszono na lampkę wina i słodki poczęstunek.
Tekst i foto: W. Zenderowski

Z Salonu Muzycznego w Barczewie - Jesienne „Spotkanie z poezją autorską”
W środę, 16 października br., w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie w ramach obchodów Dnia
Papieskiego zorganizowano „Spotkanie z poezją
autorską”, na którym nie zabrakło wierszy
tematycznie związanych z jesienią. Prowadzące
spotkanie - Agnieszka Chojnowska i Magdalena
Łowkiel serdecznie przywitały przybyłych gości
i rodzimych poetów. Zaprosiły także do obejrzenia wystawy zbiorów książek poświęconych
Janowi Pawłowi II oraz obejrzenie wystawy
poplenerowej.
Agnieszka Chojnowska spotkanie z poezją
autorską rozpoczęła swoim wierszem. W dalszej
kolejności swoją twórczość zaprezentowali:
Roksana Bałabon, Marian Auguścik, Janina
Gruda i Zbyszek Brydniak. Po raz pierwszy swój
wiersz zaprezentował Bartosz Ławrynkowicz.
Magdalena Łowkiel oprócz swojej twórczości
recytowała wiersz Mirelli Romanowskiej,
a Agnieszka Chojnowska, wyjątkowy wiersz,
który pisany był w szary jesienny wieczór, na sali
szpitalnej nr 6 w 1991 roku, poświęcony
przyjaciółkom niedoli autorki Anny Zupa oraz

wiersze Wojciecha Zenderowskiego.
„Spotkanie z poezją autorską” było wyjątkowe, pełne ciepła i serdeczności. Niemal
w każdym wierszu nie zabrakło słów nawiązujących do postaci Jana Pawła II, które
przeplatały się opisywaną złotą jesienią. Część
pierwszą spotkania z humorem zakończyła
Jadwiga Janicka.
W części drugiej przewodnikiem po wystawie była Magdalena Łowkiel. Zwiedzający
mogli obejrzeć poplenerową wystawę, której
otwarcie miało miejsce 25 września w Galerii
Sztuki „Synagoga” w Barczewie. Wystawione
prace to w większości fotografie wykonane
w ramach „Piękno Południowej Warmii”,
autorstwa m.in. Anny Wojszel oraz malarstwo
Zbyszka “Ramsko” Kozłowskiego. Ciekawostką była wystawa prac z przeglądu sztuki
Zakładów Poprawczych. Ponadto zwiedzający
mogli zobaczyć organizujący się kącik poświęcony twórczości Barbary Hulanickiej.
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Siostra M. Generosa – Maria Bolz Sługa Boża
W 2010 roku, w „Wiadomościach
Barczewskich” pisaliśmy o życiu i śmierci kilku
osób świeckich, z terenu naszej gminy, którzy
oddali swoje życie w obronie wiary i cnoty
czystości. Dzisiaj chcemy przybliżyć naszym
Czytelnikom postać Siostry Zakonnej –
Katarzynki, która również poniosła śmierć
z podobnego powodu. Jest nią Siostra M.
Generosa – Maria Bolz z Łęgajn. Jej proces
beatyfikacyjny, na etapie diecezjalnym został
zakończony.
Siostra M. Generosa – Maria Bolz
urodziła się 26 maja 1902 roku w Łęgajnach,
jako najmłodsza z czworga dzieci Józefa Bolz i
Karoliny z domu Wróblewska. 29 maja 1902
roku została ochrzczona w kościele parafialnym
w Barczewie, otrzymując imię Maria. Rodzice
jej posiadali gospodarstwo rolne w Łęgajnach na
kolonii, w kierunku Nikielkowa. Po ukończeniu
szkoły podstawowej, Maria pomagała rodzicom
w gospodarstwie.
Wiosną 1925 roku po śmierci matki, Maria
podjęła decyzję o wstąpieniu do Zgromadzenia
Sióstr św. Katarzyny w Braniewie. Jako
postulantka ukończyła szkołę pielęgniarską w
Królewcu (dziś Kaliningrad). 21 kwietnia 1927
roku została przyjęta do nowicjatu, otrzymując
imię zakonne Generosa. Po dwuletniej formacji
w nowicjacie, 22 kwietnia 1929 roku złożyła
pierwsze śluby zakonne. Po ślubach podjęła
pracę pielęgniarską w szpitalu św. Katarzyny w
Królewcu na oddziale wewnętrznym. W 1939

roku otrzymała przeniesienie do szpitala św.
Jerzego w Pieniężnie, a następnie do Szpitala
Mariańskiego w Olsztynie, gdzie pracowała na
oddziale fizjoterapii. Siostra M. Generosa była
bardzo lubiana przez chorych i personel
szpitalny. Miała miłe i serdeczne usposobienie.
Była bardzo pilna, dzielna, pracowita i ofiarna,
a także pobożna. Utrzymywała też serdeczny

W pierwszą rocznicę śmierci

kontakt z rodziną.
W styczniu 1945 roku po zajęciu Szpitala
Mariańskiego w Olsztynie przez wojska Armii
Czerwonej, siostra M. Generosa doznała wielu
cierpień od żołnierzy radzieckich. Była przez
nich okrutnie męczona w obronie godności
kobiecej. Po minimalnym wzmocnieniu
fizycznym i duchowym, pomagała lekarzowi
przy urządzaniu oddziału zakaźnego dla chorych
na tyfus. Starała się także o pochówek zmarłych,
leżących w kostnicy i naokoło szpitala.
Troszczyła się też bardzo o pożywienie dla
pacjentów. Chodziła do Komendanta
Radzieckiego w Olsztynie prosić o żywność dla
chorych. Poszła też pieszo z Olsztyna do Łęgajn,
na swoje rodzinne oraz sąsiednie opustoszałe
gospodarstwa, aby i tam znaleźć jeszcze coś do
jedzenia.
Po kilkutygodniowej, intensywnej pracy,
siostra M. Generosa ciężko zachorowała.
Musiała położyć się na oddział szpitalny. Nie
wróciła już do zdrowia. Bardzo cierpiała
wskutek męczarni, doznanych od żołnierzy
radzieckich w obronie ślubu czystości. Z dnia na
dzień stawała się coraz słabsza i 9 maja 1945
roku, po zaopatrzeniu Sakramentami świętymi,
pogodzona z wolą Bożą, odeszła do wieczności.
Została pochowana na cmentarzu szpitalnym
w Olsztynie.
W. Zenderowski
(Opracowano przy pomocy źródeł
znajdujących się w Archiwum Prowincjalnym
w Braniewie)

Ksiądz, katecheta, przyjaciel młodzieży…
Ks. Hubert Meik, w powojennej historii
parafii św. Anny w Barczewie był pierwszym
wikarym. W tym czasie urząd proboszcza pełnił,
dotknięty bardzo poważną chorobą ks. Henryk
Tołwiński, na którego barkach spoczywał cały
ciężar pracy duszpasterskiej. Pomoc, która
przyszła w 1957 roku wraz z przybyciem ks.
Huberta Meika do barczewskiej parafii była
więcej niż wybawieniem. Młody, wysportowany
pełen energii, a zarazem muzykalny szybko
zyskał przychylność parafian, a szczególnie zaakceptowany został przez szkolną młodzież.
Ks. Hubert Meik urodził się 26 sierpnia 1933
roku w Plautzig (Pluski), gmina Stawiguda.
Studiował teologię i filozofię, zajmował się też
muzyką kościelną, grał nie tylko na kościelnych
organach. Po ucieczce w 1945 roku przed Armią
Czerwona, razem z matką i siostrami został
internowany w obozie w Danii. W tym samym
roku wraz z matką i rodzeństwem powrócił na
Warmię. Był ministrantem prymasa ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego podczas jego pobytu w Orzechowie. Studia ukończył Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie. W okresie studiów i później był szykanowany przez komunistyczne władze i SB. Święcenia kapłańskie
przyjął 24 listopada 1957 roku z rąk biskupa
Tomasza Wilczyńskiego. Został skierowany do
barczewskiej parafii gdzie odciążył chorego
proboszcza oraz nauczał religii w tutejszej Szkole
Podstawowej. Od początku był animatorem życia
duchowego młodzieży. Pierwszym duchownym,
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Na zdjęciu: Ks. Henryk Tołwiński - proboszcz i ks. Hubert Meik - wikary.

który w dekanacie barczewskim rozpoczął
organizowanie wycieczek i pielgrzymek, a nawet
jasełek, a przede wszystkim wspaniałym
kapłanem, przyjacielem młodzieży i dzieci.
W jego działalności z młodzieżą i pracą
duszpasterską bez wątpienia pomocne było
uzdolnienie muzyczne. Grał doskonale na
kościelnych organach, akordeonie, a także na
harmonijce ustnej, z którą się nigdy nie rozstawał.
Jeździł na motocyklu „Jawa”, grał w tenisa
stołowego i prowadził chór przy kościele św.
Anny. W 1961 roku w Jedzbarku przyczynił się do
urządzenia kaplicy. Mimo starań Diecezji
Warmińskiej Wydział ds. Wyznań w Olsztynie
odmówił zgody na objęcie przez niego probostwa.

W 1963 roku zmuszony został przez polskie
władze do wyjazdu do Niemieckiej Republiki
Federalnej, gdzie za radą bp. T. Wilczyńskiego
pozostał. Przez pierwszych dziesięć lat był
księdzem w Löhne. Po odejściu księdza Kluge
(parafia Sankt Paulus w Herford) został jego
następcą. W Herford aktywnie zaangażował się
w niesieniu pomocy przesiedleńcom. Ksiądz
Hubert Meik w latach 1973 - 2000 był proboszczem parafii Sankt Paulus w Herford, którą
objął po księdzu Gerhard Kluge. W Herford nadal
aktywnie zaangażował się w niesieniu pomocy
przesiedleńcom. W swojej parafii był nazywany
Pfarrer mit der Mundharmonika (ksiądz
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Historia
660 lat temu

Radosty (niem. Ottendorf)
Miejscowość położona nad strumieniem, tuż
przy północnej granicy gminy Barczewo, między
Tuławkami, a Lamkowem. Dawniej była tu osada
otoczona puszczą obfitującą w runo leśne i dziką
zwierzynę. 25 maja 1353 roku w Braniewie,
biskup Jan z Miśni wydał na prawie chełmińskim
przywilej lokacyjny na założenie w tym właśnie
miejscu, wsi na 60 włókach. Wieś stanowiła
własność biskupstwa. Pierwszymi założycielami
i późniejszymi właścicielami byli Nikolaus i Katharina Rogelten. W przywileju lokacyjnym,
Radosty występują pod nazwą Ottendorf. Przez
kolejny wiek na temat dalszych losów wioski i jej
właścicieli historia milczy. Potem Radosty zostały
oddane w dzierżawę szlachcie w zamian za służbę
w razie wojen oraz opłatę czynszową. Dopiero
w 1502 roku, szlachcianki - siostry Brygida
i Dorota Regetel, zapewne potomkinie pierwszych właścicieli sprzedały wieś Szymonowi

Związku Polaków w Niemczech nie doszło.
W 1900 roku Radosty liczyły 624 mieszkańców
i były wsią polskojęzyczną, która w pierwszym
dziesięcioleciu uległa germanizacji. W roku 1910
tylko 5 osób ze wsi zadeklarowało, że ich
językiem ojczystym jest polski, 2 osoby, że polski
i niemiecki, a 626 że niemiecki. Pomimo tego
mieszkańcy Radost byli za otwarciem polskiej
szkoły. 11 lipca 1920 roku, podczas plebiscytu
420 mieszkańców zagłosowało za Niemcami,
a tylko 20 za Polską.
31 stycznia 1945 roku, do wyludnionej wsi
wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej. Po 1945
roku nazwę wsi Ottendorf zmieniono na Radosty.
W 1946 roku powstała szkoła podstawowa.
Zachowało się kilka starych domów, charakterystycznych dla warmińskiej zabudowy z przydrożnym krzyżem i kapliczką. Przez miejscowość
przebiega szlak rowerowy.

z Przybyszowa i Sławskiemu z Bystrego –
ziemianom przybyłym z Mazowsza. W czasie
wojen w XV i XVI wieku, wieś została
zniszczona, ale nie opustoszała. Na początku
XVII wieku nastąpił rozwój tej małej
miejscowości. W XVIII wieku w centrum wsi
była już kuźnia i karczma. W 1702 roku wieś
stanowiła dobra szlacheckie. Radosty zamieszkiwały polskie szlacheckie rody: Skwirskich,
Lipskich i Domisławskich. Na podstawie spisu
w 1782 roku niejaki Stefan z Bątków Spinek
podstoli grabowiecki, dziedzic dóbr Ustnik we
wsi posiadał 4 włóki na prawie chełmińskim.
W 1772 roku w wyniku rozbioru Polski, wieś
znalazła się pod całkowitym panowaniem
państwa pruskiego i przeszła w prywatne ręce.
W 1820 roku Radosty liczyły 67 budynków, 258
mieszkańców i należały do parafii w Lamkowie.
W 1857 roku było już 507 mieszkańców,
a właścicielem szlacheckich dóbr był Einsassen.
W spisie z 1864 roku Radosty liczyły 548
katolików, w tym 419 Polaków. W latach 18881891, istniała polska biblioteczka Towarzystwa
Czytelni Ludowych, którą przy pomocy Macieja
Bogdańskiego pracującego w terenie, prowadził
August Borrmann. Mimo dużej liczby Polaków
zamieszkujących we wsi, do założenia koła

Radosty nie posiadają znaczących zabytków
historycznych. Głównym walorem wsi jest jej
piękne położenie. Z uwagi na walory agroturystyczne i przyrodnicze, sołectwo Radosty
zaliczane jest do najbardziej atrakcyjnych
miejscowości gminy Barczewo.
W. Zenderowski

Ksiądz, katecheta, przyjaciel młodzieży…
Ciąg dalszy ze str. 12

z harmonijką). Po przejściu na emeryturę
zamieszkał w Münster, gdzie zmarł 14 września
2012 roku i tam też został pochowany.
Wśród mieszkańców Barczewa i okolic ks.
Hubert Meik cieszył się zasłużonym autorytetem.
Zostawił w Barczewie tylu oddanych mu ludzi.
Do dziś tamte dziewczęta i chłopcy z nauk religii
i z pierwszej komunii świętej pamiętają swojego
ulubionego katechetę, księdza i przyjaciela
młodzieży. Takim pozostał w pamięci tych, którzy
ze łzami w oczach żegnali swego ulubionego
wikarego, kiedy w roku 1963 na stałe opuszczał
Barczewo.
W. Zenderowski

Barczewskie Kalendarium
Październik
1250.10.06 – po raz pierwszy, pod tą datą
w nominacji papieskiej wystawionej dla biskupa
Anzelma w Lyonie występuje nazwa diecezji
warmińskiej zaczynająca się od słów „Innocenty, biskup, sługa sług Bożych Przewielebnemu Bratu Anzelmowi biskupowi warmińskiemu pozdrowienie i błogosławieństwo”.
1393.10.16 – leżąca na polach Kirsyn wieś Studzianki po raz pierwszy została wymieniona
w przywileju przez biskupa Henryka III Sorboma.
1599.10.22 – kardynał Andrzej Batory sporządził testament, w którym zapisał znaczne sumy
na rzecz klasztoru w Barczewie.
1804.10.27 – władze pruskie zarządziły aby każdy nauczyciel na Warmii i Mazurach znał język
niemiecki.
1888.10.13 – w Barczewie urodził się Edward
Nowowiejski, pianista, organista i kompozytor.
1893.10.05 – w Barczewie odbyło się zebranie
przedwyborcze do niemieckiego parlamentu, na
którym ksiądz Romahn zarzucał Pieniężnemu
korzystanie z subwencji rosyjskiej dla swojej
„Gazety”.
1893.10.17 – w Barczewku biskup Andrzej
Thiel konsekrował odbudowany w latach 18891893 kościół pw. św. Wawrzyńca i św. Katarzyny.
1918.10.24 – urodził się Antoni Abramowicz,
pedagog, kierownik szkoły przywięziennej
w Barczewie, działacz społeczny i poeta
ludowy.
1923.10.16 – urodził się Józef Gawin, zasłużony pracownik rad narodowych, znany jako
działacz społecznego ruchu kulturalnego na
terenie powiatu olsztyńskiego.
1933.10.15 – w barczewskim kościele parafialnym odbyło się zebranie Stowarzyszenia Sodalicji Mariańskiej.
1948.10.08 – w Barczewie ukończono odbudwę
wieży ciśnień ze zniszczeń wojennych.
1948.10.14 – w Olsztynie, w dorocznym biegu
ulicznym o Puchar Przechodni „Życia Olsztyńskiego” barczewianin Edward Gryta zajął siódme miejsce.
1948.10.28 – w Barczewie powołano Miejski
Komitet Odbudowy Warszawy. Jego przewodniczącym został Leopold Kajan.
1949.10.01 – w Barczewie, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” otworzyła Wytwórnię Wód Gazowych.
1950.10.28 – w barczewskiej Szkole Podstawowej uroczyście obchodzono rocznicę powołania Komsomołu.
1957.10.01 – w Barczewie zakomunikowano, że
ostatecznie zlikwidowano gruzy powojenne.
1962.10.04 – przy Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Barczewie zlikwidowano
transport konny.
1968.10.25 – uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Barczewie nadano nazwy nowym ulicom: Osiedlowa, Jana Długosza i Kolejowa.
1982.10.02 – po 170 latach nieobecności do klasztoru w Barczewie powrócili ojcowie franciszkanie. Przybył ojciec Zbigniew (Jan Krzystek) –
gwardian oraz ojciec Adam (Romuald Miller).
W tym samym roku kościół barczewski przeszedł w administrację bernardynów z Olsztyna.
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Informacje

Sprawozdanie z 45 Sesji Rady Miejskiej w Barczewie
Pierwsza po wakacjach sesja Rady Miasta
odbyła się 30 września 2013 roku. Wzięło
w niej udział 14 radnych. Nieobecny był
Ryszard Kulesza. Porządek obrad liczył 19
punktów. Najbardziej istotnymi zagadnieniami,
oprócz spraw bieżących, były: obniżki obowiązującego pensum nauczycielom, którym
powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, informacja o stanie
realizacji bieżących inwestycji gminnych,
zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentów geodezyjnych
Wójtowa i Nikielkowa.
Informację o bieżącym stanie inwestycji
gminnych przedstawił Lech Nitkowski.
Burmistrz wspomniał m.in. o zakończonej
budowie zbiornika małej retencji w Łęgajnach.
Burmistrz przedstawił także stan przygotowań
do budowy 4 bloków z mieszkaniami
socjalnymi w Łęgajach. W jednym budynku
będą mieszkały 4 rodziny.
W następnym punkcie obrad wyjaśnień na
temat zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Nikielkowie
i Wójtowie dokonał Krzysztof Zdziarstek,
Kierownik Wydziału Budownictwa Inwestycji
i Ochrony Środowiska.
Radny Edward Maciejewski – Dziś
podejmujemy ważną uchwałę, która pozwoli
budować się w Wójtowie. Gdyby nie nasz
wspólny wniosek i poparcie Burmistrza tego
projektu uchwały by nie było.
Burmistrz Nitkowski – Gdyby nie opinia
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska nie
byłoby możliwe podjęcie takiej decyzji. Jest
jednak zagrożenie, że jeżeli miejscowości
leżące w obrębie aglomeracji nie zostaną
podłączone do kanalizacji do 2020 roku, to
będą nam groziły potężne kary.
Radni jednogłośnie byli za przyjęciem tych
zmian.
Dziewiąty punkt obrad wzbudził najwięcej
emocji, a dotyczył projektu uchwały zmian
w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek
obowiązkowego pensum nauczycielom, którzy
pełnią stanowiska kierownicze w szkołach
i przedszkolach na terenie gminy Barczewo
oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych niektórych nauczycieli. Wprowadzenia do projektu dokonała
Hanna Chyżyńska, Dyrektor Miejskiego
Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie.
Radny Tomasz Michałowski zgłosił swoje
zastrzeżenia do tej uchwały. Uczynił to także
wiceprzewodniczący Jan Połowianiuk.
Następnie wywiązała się długa dyskusja, którą
ucięła Alina Jakończuk, która wnioskowała
o zakończenie dyskusji. Ostatecznie uchwała
została odrzucona - „za” głosowało 4 radnych,
przeciw było 7, a 3 radnych wstrzymało się od
głosu.
W swoim sprawozdaniu Burmistrz Nitkowski
wspomniał m.in. o pomyślnym dla Barczewa
zakończeniu certyfikacji w międzynarodowej
sieci Cittaslow. Burmistrz szerzej omówił
sytuację na temat odbioru śmieci. Straż Miejska
ciągle prowadzi rozeznanie w poszczególnych
miejscowościach wśród osób, które nie złożyły
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jeszcze deklaracji śmieciowych. Niestety do
dnia dzisiejszego wiele osób z terenu całej
gminy tego nie uczyniło. Burmistrz apelował
do mieszkańców aby to zrobili. Z deklaracji
które dotychczas wpłynęły do urzędu miasta
wynika, że 35 % osób segreguje śmieci,
pozostali tego nie robią. Lech Nitkowski
przyznał także, że coraz lepiej układa się
współpraca z obecnym operatorem śmieciowym – firmą Eco z Biskupca. Podkreślił
także, że barczewski ZUK przegrał w przetargu
z tą firmą tylko i wyłącznie zaproponowaną
wyższą ceną. Burmistrz Nitkowski przedstawił stan zaawansowania budowy schroniska
dla zwierząt w Biesalu, którego otwarcia
nastąpi już na początku listopada. To właśnie
z tego obiektu będzie korzystać nasza gmina
wraz z innymi 8 gminami. Współpraca w tym
zakresie pozwoli znacznie obniżyć koszty.
Prowadzenie takiej placówki przez tylko jedną
gminę byłoby bardzo dotkliwe finansowo.
Dotychczas bezpańskie psy z naszej gminy
trafiały do olsztyńskiego schroniska. Jednak
jest ono przepełnione, a koszt umieszczenia
tam czworonoga wynosi 500 zł.
W swoich zapytaniach radni i sołtysi jak
zawsze poruszyli szereg spraw.
Radny Andrzej Moszczyński prosił o pomoc
przy wyczyszczeniu odpływów i studzienek na
ul. Olsztyńskiej w Łęgajnach. Burmistrz
Nitkowski odpowiedział, że w tej sprawie
zwróci się do właściciela drogi. Nadmienił
także, że mieszkańcy powinny także czyścić
swoje studnie melioracyjne.
Radna Teresa Lutarewicz pytała m.in. czy
można zlikwidować niebezpieczne zalewisko
przy ul. Prostej w Barczewie. Ponowiła także
prośbę o pomoc w postawieniu ekranów przy
drodze wojewódzkiej przy posesji Państwa
Rydel. Burmistrz obiecał, że ponowi swoje
wystąpienie w tej sprawie.
Radny Krzysztof Ludwiniak dopytywał kiedy
zostanie oddana do użytku kanalizacja w Barczewku i czy istnieje zagrożenie, że nie nastąpi
to w listopadzie 2013 roku. W swojej
odpowiedzi Burmistrz stwierdził, że jest
problem z wykonawcą. Wspólnie z nim zostały
zmonitorowane sporne odcinki. Prezes
barczewskiego ZWiK-u poinformował, że
może nastąpić odbiór sieci, a wykonawca
wyposaży ją w przepompownie.
Wiceprzewodnicząca Alina Jakończuk
dopytywała czy prace kanalizacyjne, które są
prowadzone przy ul. Lipowej mają związek
z przewidywanym remontem ul. Konopnickiej.
Odpowiedź Burmistrza była następująca –
Okazało się że na ul. Konopnickiej nie ma
potrzeby wymiany sieci kanalizacyjnej. Jednak
przy wymianie rur wodociągowych zostały
rozbite dzikie przyłącza. Stąd prace przy ul
Lipowej.
Radny Czesław Kopczyński zgłosił sprawę
niebezpiecznego skrzyżowania przy drodze
wojewódzkiej do Kronowa, gdzie przecinają
się 3 drogi. Tam też zatrzymują się autobusy,
które wożą dzieci do szkoły. Radny dopytywał
czy jest możliwość wybudowania tam zatoki
przystankowej. Burmistrz obiecał, że zmonitoruje tą sprawę. Jeśli okaże się, że jest to

działka gminna to będzie można pomyśleć
o zatoce autobusowej.
Sołtys z Niedźwiedzia, Wiesław Morawski
pytał do kogo należy czyszczenie przepustów
pod drogami powiatowymi. Burmistrz odpowiedział, że do służb powiatowych.
Radny Jan Suliński pytał kiedy rozpoczną się
prace na skrzyżowaniu Niedźwiedź – Ramsowo.
Włodzimierz Staniszewski zgłosił problem
zalewania bloku nr 4 i zaproponował wybudowanie tam odwodnienia. Dopytywał także czy
zdemontowane piece z kotłowni przedszkolnej
zostały wystawione do sprzedaży w drodze
przetargu. W odpowiedzi Janusz Sturlis,
likwidator spółki ZEC, stwierdził, że kotły były
stare i „nieenergetyczne”. Sprzedane zostały na
złom.
Rejnold Human, sołtys z Leszna, pytał
Burmistrza o uruchomienie linii przewozu osób
na trasie Leszno – Barczewo. Odpowiedzi
udzielił, Wiceburmistrz. Dariusz Jasiński
stwierdził, że w tej sprawie odbyło się spotkanie
z przewoźnikami. Stwierdzili oni, że nie są
w stanie uruchomić na tej trasie regularnych
przewozów ze względu na ich rentowność. Jeden
z właścicieli firmy przewozowej obiecał, że
przeanalizuje sytuację czy jest możliwość
połączenia przejazdów na tej trasie z innymi
połączeniami. Przewoźnik z Jezioran ma także
przeanalizować taką możliwość. W ciągu kilku
tygodni mają dać odpowiedź.
Radni apelowali o monitowanie w starostwie w sprawie dróg powiatowych, które
znajdują się w naszej gminie, a ich stan
pozostawia bardzo wiele do życzenia. Burmistrz
oczywiście potwierdził, że bardzo dobrze zna ten
problem. Niestety starosta olsztyński wszystko
tłumaczy brakiem pieniędzy na remonty i modernizację.
Grzegorz Gawrylczyk
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1988.10.10 – rozpoczęła swą działalność Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodło” w Barczewie.
1998.10.29 – na pierwszym inauguracyjnym
posiedzeniu III kadencji Rady Miejskiej w Barczewie, na burmistrza wybrano Mirosława
Kulisia.
1998.10.29 – na pierwszym inauguracyjnym
posiedzeniu III kadencji Rady Miejskiej w Barczewie, na jej przewodniczącego wybrano
ponownie Janusza Matłokę, zastępcami zostali:
Marek Szter, Waldemar Gawin, Henryk
Kopecki.
2003.10.12 – w barczewskiej Galerii Sztuki
„Synagoga” gościł bp. Jacek Jezierski.
2003.10.14 – abp Edmund Piszcz dokonał
poświęcenia Gimnazjum nr 1 w Barczewie.
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Sport
II Turniej Piłki Nożnej „ Barczewski Orlik”
o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie
14 września w Barczewie odbył się II
Turniej Piłki Nożnej „Barczewski Orlik”
o Puchar Dyrektora Okręgowego Służby
Więziennej w Olsztynie. Organizatorami
turnieju był Zakład Karny w Barczewie oraz
Zarząd Terenowy Niezależnych Samorządnych
Związków Zawodowych Funkcjonariuszy
i Pracowników Więziennictwa w Barczewie.
Do zawodów zgłosiło się 9 drużyn reprezentujących zakłady karne i areszty śledcze, oraz
zespół barczeskiego Komisariatu Policji. Mecze
rozgrywane były w dobrej, sportowej atmosferze na dwóch boiskach ze sztuczną
nawierzchnią. Poszczególne spotkania były
zacięte, zawodnicy walczyli o każdą piłkę, ale co
warto podkreślić gra przebiegała w duchu fairplay. Niespodzianką zawodów okazała się
drużyna barczewskich policjantów, którzy
w meczu o III miejsce pokonali Zakład Karny
w Kamińsku 4:3. Do finału turnieju zakwalifikowały się drużyny Zakładów Karnych
w Iławie oraz Barczewa 2. Spotkanie było
bardzo zacięte, obfitowało w wiele efektownych

akcji, a do wyłonienia zwycięzcy niezbędne
okazały się rzuty karne. Jedenastki lepiej
wykonywali funkcjonariusze z Iławy i to oni
zostali zwycięzcami II „Barczewskiego Orlika”.
Nagrody dla poszczególnych zespołów wręczali
zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie mjr Piotr Ostaszyk oraz kpt. Mirosław

Jarmoła, a także Przewodniczący Zarządu
Okręgowego NSZZ F i PW w Olsztynie mjr
Edward Pitura. W turnieju przyznano dwie
nagrody indywidualne. Królem strzelców został
Piotr Skalski z Komisariatu Policji w Barczewie,
a najlepszym bramkarzem Robert Połeć
z Zakładu Karnego w Iławie. Zawodnicy oprócz
pamiątkowych statuetek otrzymali także
upominki od firmy R-GOL.
Po zakończeniu zawodów uczestnicy
spotkali się na poczęstunku ufundowanym przez
Zarząd Terenowy NSZZ F i PW w Barczewie
oraz Zarząd Okręgowy w Olsztynie, który dzięki
życzliwości kolegów z OSP w Barczewie można
było spożyć na ich terenie.
Końcowa klasyfikacja Turnieju: 1. Zakład
Karny w Iławie, 2. Zakład Karny w Barczewie 2,
3. Komisariat Policji w Barczewie, 4. Zakład
Karny w Kamińsku
Bogdan Caruk

REGULAMIN
VII Ogólnopolskiego Mazurskiego Samorządowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej
„ Integracja poprzez sport ”
I. Cel
- Wprowadzenie masowej aktywności ruchowej
wśród pracowników administracji rządowej
i samorządowej.
- Uaktywnienie samorządów i innych jednostek
działających na rzecz upowszechniania kultury
fizycznej i sportu w środowisku wiejskim.
- Integracja między pracownikami administracji
rządowej i samorządowej oraz samorządami
gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi.
- Promowanie czynnego i zdrowego wypoczynku, nawiązanie kontaktów między gminami, powiatami, województwami wymiana doświadczeń dotyczących działalności sportowej,
kulturalnej oraz społecznej.
II. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się w dniach 15 - 17 listopada
2013 na terenie Gminy Ełk: w miejscowości
Straduny i Nowej Wsi Ełckiej.
Uroczyste otwarcie turnieju odbędzie się w dniu
16 listopada 2013 o godzinie 11.00 w Hali
Sportowej w Stradunach. Uroczyste zakończenie turnieju odbędzie w dniu 17 listopada
2013 o godzinie 13.00. w Hali Sportowej
w Stradunach.
PROGRAM ZAWODÓW
15.11.2013 r. godz. 18.00 –23.00 weryfikacja
drużyn
16.11.2013 godz. 10.00 odprawa kierowników
drużyn
godz. 10.45 zbiórka uczestników do otwarcia
godz. 11.00 uroczyste otwarcie
godz. 11.15 - 15.00 mecze w grupach
godz. 16.00 – 17.00 1/8 finału
17.11.2013 godz. 10.00 – 11.00 1/4 finału
godz. 11.30 – 12.30 1/2 finału
godz. 12.30 – 13.00 mecz o III miejsce
godz. 13.00 – 13.30 Finał

godz. 14.00 ogłoszenie wyników, wręczenie
pucharów
III. Organizatorzy i współorganizatorzy
Gminne Zrzeszenie LZS w Ełku przy współudziale:
- Gminy Ełk,
- Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego
Klubu Sportowego „ Pojezierza Ełckiego ”,
- Warmińsko - Mazurskiego Zrzeszenia LZS,
IV. Uczestnictwo
1. W turnieju mogą uczestniczyć:
a) Posłowie, Senatorowie, Marszałkowie Województw, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie,
b) Etatowi pracownicy administracji rządowej
i samorządowej, po okazaniu dowodu osobistego i zaświadczenia o zatrudnieniu,
b) Radni i sołtysi - po okazaniu dowodu osobistego na podstawie zaświadczenia o wyborze.
c ) Dyrektorzy, prezesi , kierownicy, rządowych
i samorządowych jednostek organizacyjnych
( którzy ukończyli 35 lat )
d) Działacze, trenerzy Ludowych Zespołów
Sportowych, po akceptacji danego zawodnika
przez WM ZLZ, ( którzy ukończyli 35 lat i nie
uczestniczą w żadnych rozgrywkach organizowanych przez OZPN).
2. W rozgrywkach nie mogą brać udziału
zawodnicy, którzy są zgłoszeni w Okręgowych
Związkach Piłki Nożnej, są czynnymi
zawodnikami klubów I, II, III, IV, V ligi polskiej
- dotyczy to również zawodników biorących
udział w rozgrywkach I, II, III ligi piłki halowej
i mają mniej niż 40 lat (nie dotyczy pozostałych
klas rozgrywkowych.)
- zawodnicy nie zweryfikowani nie mają prawa
udziału w turnieju.
3. Istnieje możliwość wystawienia wspólnej
drużyny złożonej z zawodników z dwóch

sąsiadujących ze sobą gmin, powiatów (poniżej
10 tys. mieszkańców).
V. Sposób Przeprowadzenia
1. Mecze będą rozgrywane według losowania
przeprowadzonego w 4 grupach. Mecze będą
rozgrywane systemem „każdy z każdym) Czas
i system gier 2 x 8 minut, obowiązują przepisy
PZPN. Z grupy awansują po dwie drużyny.
Następnie rozegrana zostanie faza Finałowa
systemem pucharowym. Drużyny, które nie
wyszły z grupy dalsze swoje mecze o miejsca 916 rozgrywać będą systemem pucharowym wg.
systemu ustalonego na odprawie.
2. Drużyna składa się z osób wpisanych do
protokółu meczu ( 4 osób w polu + bramkarz +
rezerwowi). Do turnieju może drużyna zgłosić
do 15 zawodników. Zawodnicy muszą być
zgłoszeni na liście imiennej, poświadczonej
swoim podpisem przez kierownika jednostki.
3. Każdy zawodnik występujący w turnieju
powinni posiadać aktualne badania lekarskie,
oraz ma obowiązek ubezpieczenia się od NW we
własnym zakresie. W przypadku braku badań
lub ubezpieczenia od NW, zawodnik bierze
udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
VI. Zgłoszenia
Zgłoszenia będą przyjmowane przez Gminne
Zrzeszenie LZS w Ełku, nie przekraczającym
terminie do 31 października 2013. Wszelkich
informacji na temat turnieju udziela Tomasz
Bartnik. tel. 516106667, 508863211 oraz drogą
elektroniczną e-mail: lzselk@wp.pl.
Informacje na temat turnieju będą dostępne na
stronach internetowych: www.elk.gmina.pl
Do turnieju zostanie zakwalifikowanych 12–16
drużyn na podstawie kolejności zgłoszeń.
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Sport
kilka pytań do...
Tomasza Szewczaka, wielokrotnego medalisty Mistrzostw Polski, Europy i Świata w Ju-Jitsu
Jaką rolę w Pana życiu odgrywa Ju-Jitsu,
proszę przybliżyć czytelnikom “Wiadomości
Barczewskich” tę dyscyplinę sportu?
- Ju – jitsu zacząłem trenować w 2003 r, po
zakończeniu kariery w judo. Okazało się, że
sporty są do siebie zbliżone, w ju-jitsu doszły po
prostu uderzenia i kopnięcia. Dość szybko udało
mi się przestawić na nowe zasady i stwierdziłem,
że trafiłem na dyscyplinę, która bardzo mi
odpowiada. Krótko o zasadach: w ju-jitsu
punktowane są uderzenia, kopnięcia, rzuty
i techniki w parterze. Nie wolno nokautować
przeciwnika, po uchwycie za judogę nie wolno
już uderzać, wiec zaczyna się judo czyli rzuty
i walka w parterze. Walkę wygrywa się na
punkty lub przed czasem uzyskując ippon za
uderzenie, rzut i technikę w parterze ( ippon –
dwa punkty przyznawane za czyste uderzenie,
rzut i technikę kończącą na macie).
Ju-jitsu jest dla mnie świetną przygodą, daje mi
możliwość przeżywania wspaniałych sportowych chwil i wzruszeń. Mam możliwość
poznania wielu wspaniałych ludzi oraz zobaczenia kawałka świata.
Jak Pan wspomniał przygoda ze sportem
zaczęła się jednak od Judo?
- Tak, w roku 1988r. rozpocząłem treningi judo
w olsztyńskiej Gwardii, karierę zakończyłem
Mistrzostwami Polski w Gdyni w 2001 r. Przez
ten okres wylałem mnóstwo potu na treningach
i zawodach na matach w Polsce i za granicą.
Najbardziej aktywny był okres pobytu w gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego
i Sportu gdzie oprócz zajęć miałem do 15
treningów tygodniowo. Tamte lata wspominam
bardzo dobrze, choć nie było łatwo.
Jest Pan multimedalistą Mistrzostw Polski,
Europy i Świata, brakuje jakiegoś medalu?
- W tym roku zdobyłem ostatni – brakujący
medal jaki można wywalczyć w moim sporcie.

Fot. Archiwum T. Szewczak

Na igrzyskach sportów nieolimpijskich – World
Games zdobyłem srebro i teraz mogę powiedzieć, że jestem spełniony sportowo.
W 2010 roku brał Pan udział w Igrzyskach
Sportów Walki w Pekinie, w tym roku w Kolumbii w Igrzyskach Sportów Nieolimpijskich. Czemu służyły te igrzyska?
- Są to wspaniałe imprezy sportowe o ogromnym
zasięgu. Igrzyska Sportów Nieolimpijskich –
World Games odbyły się już po raz IX tym razem
w kolumbijskim Cali. Ta impreza jest rozgrywana rok po Igrzyskach Olimpijskich,
a uczestniczą w niej sporty niekwalifikujące się
do nich. Liczba dyscyplin na Letnich Igrzyskach
jest ograniczona, wiec część pozostałych
dyscyplin aspirujących do nich startuje w World
Games. W tym roku w Kolumbii po raz ostatni
można było oglądać rugby, ponieważ weszły do
programu igrzysk w Rio de Janeiro 2016. World
Games to wspaniała impreza z otwarciem przy
50 tysięcznej publiczności, to 4500 zawodników

z całego świata i pół milionowa publiczność. Do
udziału w igrzyskach trzeba się zakwalifikować,
a zdobycie medalu to ogromny sukces.
Igrzyska Sportów Walki – Combat Games
odbyły się po raz pierwszy w Pekinie w 2010 r.,
jest to impreza promująca sporty walki zarówno
olimpijskie jak i nieolimpijskie. Zawody
rozgrywane były na obiektach olimpijskich,
przy pełnych trybunach, na otwarciu obecne
były gwiazdy sportowo – filmowe takie jak Jet
Li, Jackie Chan czy Fiodor Jemieljanienko.
W Chinach udało mi się wywalczyć brązowy
medal, i tak się złożyło, że był to pierwszy
w historii medal dla Polski. Już 22 października
wylatuję do St. Petersburga na II Combat Games
i będę się starał jak najlepiej reprezentować nasz
kraj.
Dlaczego według Pana dzisiaj młodzież nie
garnie się do uprawiania sportu?
- Technika jest bardzo rozwinięta, można grać w
przeróżne gry na konsolach lub komputerach,
oglądać setki kanałów w telewizji. Ale to jest
jedna z przyczyn, wina często leży po stronie
rodziców, którzy są zapracowani, zmęczeni i nie
mają czasu lub chęci aby dziecko wozić na
treningi. W obecnych czasach dzieci mają
ogromne możliwości wyboru, jest mnóstwo
klubów i dyscyplin, które można uprawiać
- jednak potrzebne są chęci.
Praca wychowawcy ds. sportu w Zakładzie
Karnym ciągle treningi i zawody, starcza
czasu na odpoczynek?
- Trenuję już zdecydowanie mniej niż kiedyś,
tak więc czas poświęcam rodzinie, szczególnie
dzieciom, które rozwijają swoje zainteresowania na pozalekcyjnych zajęciach.
Dziękuję za rozmowę.
Z Tomaszem Szewczakiem rozmawiał
Bogdan Caruk

VII Ogólnopolskiego Mazurskiego Samorządowego Halowego Turnieju Piłki Nożnej
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VII. Zasady Finansowania
Koszty organizacyjne i obiad dla wszystkich
uczestników w dniu 16 i 17 listopada 2013,
pokrywa organizator i współorganizatorzy.
Koszty udziału w zawodach, zakwaterowanie
i wyżywienie (kolację, śniadania) pokrywają
uczestnicy.
Rezerwację noclegów i wyżywienia należy
dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia
31.10.2013 r.
Koszt noclegu i wyżywienia:
1. Koszt zakwaterowania w bursie szkolnej 60 zł
od osoby. (w tym kolacja, śniadania)
2. Koszt zakwaterowania w hotelu 110 zł od
osoby (w tym kolacja, śniadania)
VIII. Nagrody
Zawodnicy drużyn, które zajmą miejsca I – III
otrzymają medale.
Drużyny, które zajmą miejsca I – IV otrzymają
puchary, dyplomy, nagrody w postaci sprzętu
sportowego. Dla najwszechstronniejszego
zawodnika, najlepszego bramkarza, najlepszego
zawodnika wręczone zostaną okolicznościowe
statuetki.
IX. Postanowienia końcowe
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1. Przedstawiciel danej drużyny (opiekun, trener
bądź pełnoletni zawodnik) zobowiązany jest
przed rozpoczęciem spotkania czytelnie wypełnić protokół zawodów.
2. Każdy zawodnik posiada obuwie sportowe do
gry w hali (z płaską podeszwą).
3. Każda drużyna posiada piłkę footsalową
(halową) do rozgrzewki przedmeczowej.
4. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez
organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
5. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub
zaginione organizator nie odpowiada.
6. W sprawach nieujętych w regulaminie decyduje organizator, prawo interpretacji regulaminu
przysługuję wyłącznie organizatorowi.
7. W przypadku gdy w drużynie będzie grał
zawodnik nieuprawniony, drużyna zostanie
zdyskwalifikowana, z zakazem gry w turnieju na
dwa lata.
8. Każdy kierownik drużyny ma prawo zgłosić
ustnie lub pisemnie protest do sędziego
zawodów w celu sprawdzenia zawodnika przed
rozpoczęciem meczu, w trakcie do chwili
zakończenia meczu. Po zakończeniu meczu

przez sędziego protesty nie będą przyjmowane.
9. Każda drużyna dostarcza obowiązkowo listę
imienną, z podaniem imienia i nazwiska, daty
urodzenia i pełnionej funkcji. Lista imienna
musi być obowiązkowo potwierdzona przez
kierownika jednostki delegującej.
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Przetargi

Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości
BURMISTRZ BARCZEWA na podstawie § 25
ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207,
poz. 2108 z późn. zm.) ogłasza drugie rokowania
na sprzedaż kompleksu nieruchomości
niezabudowanych o łącznej powierzchni 2,0773
ha, położonych w Barczewie, obręb ewidencyjny 1, powiat olsztyński, województwo
warmińsko-mazurskie, stanowiących własność
Gminy Barczewo, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną.
Pierwsze rokowania odbyły się 6 września
2013 r., zakończyły się wynikiem negatywnym.
1.Oznaczenie nieruchomości:
Nr działki i powierzchnia: 51/3 pow. 1284m2,
KW. Nr OL1O/00086801/4
Nr działki i powierzchnia: 51/5 pow. 315m2,
KW. Nr OL1O/00086801/4
Nr działki i powierzchnia: 54 pow. 2752m2,
KW. Nr OL1O/00150605/0
Nr działki i powierzchnia: 56/2 pow. 6262m2,
KW. Nr OL1O/00132609/6
Nr działki i powierzchnia: 57/12 pow. 2890m2,
KW. Nr OL1O/00045459/2
Nr działki i powierzchnia: 59/3 pow. 359m2,
KW. Nr OL1O/00132609/6
Nr działki i powierzchnia:
125/37 pow.
6911m2, KW. Nr OL1O/00061585/2
2.Opis nieruchomości:
Działki są niezabudowane, położone w centralnej części miasta Barczewo, w sąsiedztwie
istniejącej i nowopowstającej zabudowy wielorodzinnej, w obszarze o dobrze rozwiniętej
infrastrukturze publicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, energetyczna i gazowa).
W sąsiedztwie znajdują się: szkoła podstawowa, gimnazjum, sieć handlowo-usługowa.
Działki są dobrze skomunikowane z dróg
publicznych.
Nieruchomości objęte rokowaniami nie są
obciążone ani też nie posiadają innych
zobowiązań.
3. Przeznaczenie nieruchomości Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działki nr 51/3, 51/5, 54, 56/2, 57/12
położone są w terenie oznaczonym symbolem

B9MW, dla którego zapis brzmi: teren
projektowanego zespołu zabudowy mieszkalnej
wielorodzinnej, natomiast działki nr 59/3,
125/37, położone są w terenie oznaczonym
symbolem B9MW, dla którego zapis brzmi:
teren projektowanego zespołu zabudowy
mieszkalnej wielorodzinnej, częściowo B9KS –
teren projektowanego parkingu z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
Z ogólnymi i szczegółowymi ustaleniami
planu dla sprzedawanej działki można zapoznać
się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa tutejszego Urzędu, w pok. nr 19.
4. Cena wywoławcza: cena brutto 1. 881.
900,00zł (w tym podatek VAT w stawce 23%)
5. Termin rozpoczęcia rokowań: Rokowania
odbędą się 27 listopada 2013 roku w budynku
Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19. Otwarcie części
jawnej rokowań nastąpi o godzinie 10.00.
Ustna część rokowań nastąpi bezpośrednio po
otwarciu jawnej części rokowań.
6. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach
należy składać w zamkniętych kopertach do 22
listopada 2013 r. do godziny 1500 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w Biurze Obsługi Interesanta - pokój
nr 1. Koperty powinny być zamknięte i opisane
w następujący sposób:
,,Rokowania 27.11.2013 r. nieruchomości pod
zabudowę wielorodzinną”. Zgłoszenie winno
zawierać :
1) imię, nazwisko i adres, albo nazwę firmy oraz
jej siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia zgłoszenia;
3) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się
z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń;
4) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
5) proponowany sposób realizacji dodatkowych
warunków rokowań.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu
wpłaty zaliczki.
7. W rokowaniach mogą uczestniczyć osoby
fizyczne i prawne, które wpłacą zaliczkę w kwocie 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych)
na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie

MBS w Giżycku O/Barczewo 61 9343 1028
0000 0606 2000 0040.
Za zachowanie terminu wpłaty zaliczki uważa
się datę wpływu środków pieniężnych na w/w
rachunek bankowy najpóźniej do 22 listopada
2013 r. 8. Wpłacona zaliczka przepada w razie
uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy.
9. Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań,
który został ustalony jako nabywca nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia
nieruchomości. Pozostałym uczestnikom
rokowań zaliczka zostaje zwrócona niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań,
nie później niż przed upływem 3 dni roboczych
od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.
10. Sprzedający najpóźniej w ciągu 21 dni od
dnia zamknięcia rokowań zawiadomi nabywcę
o miejscu i terminie zawarcia umowy.
11. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi
nabywca.
12. Burmistrz Barczewa zastrzega sobie prawo
zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy
nieruchomości oraz prawo odwołania rokowań
z ważnych powodów.
13.Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył się 12 grudnia 2012 r.
- zakończony wynikiem negatywnym.
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości odbył
się 4 kwietnia 2013 r. - również zakończony
wynikiem negatywnym.
14.Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Barczewie
pok. nr 19 lub telefonicznie pod nr (89) 5148346
w. 52,53 lub 55.
15.Ogłoszenie podlega wywieszeniu na 60 dni
przed wyznaczonym terminem rokowań
i podane jest do publicznej wiadomości na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
Barczewo oraz zamieszczone jest na stronach:
Biuletynu Informacji Publicznej
www.barczewo.bip.net.pl
i Monitora Urzędowego
www.monitorurzedowy.pl,
w terminie od 23.09.2013 r. do 26.11.2013 r.
Z-ca Burmistrza
Dariusz Jasiński

Burmistrz Barczewa ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ N/W NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomości nie zabudowane położone
na terenie istniejącej zabudowy mieszkalnousługowej.
Obręb ewidencyjny 1 miasta Barczewo, działki
położone są przy ulicy Wojska Polskiego (przy
,,Biedronce”):
1.Działka Nr 99/11, pow.735m2, KW Nr
OL1O/00036381/8
Wraz ze sprzedażą działki zbywany jest udział
wynoszący 35/100 części w drodze wewnętrznej
(działka Nr 100/5). Cena wywoławcza nieruchomości z udziałem w drodze: 72.000,00zł (w
tym podatek VAT).
2. Działka Nr 99/9, pow.1008m2, KW Nr
OL1O/00036381/8

Wraz ze sprzedażą działki zbywany jest udział
wynoszący 35/100 części w drodze wewnętrznej
(działka Nr 100/5).
Cena wywoławcza nieruchomości z udziałem
w drodze: 96.000,00zł (w tym podatek VAT).
Nieruchomość nie zabudowana położona
na terenie istniejących składów (hurtowni).
Obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo, działka
położona jest przy ulicy Michała Kajki:
1. Działka Nr 48/46, pow.1643m2, KW Nr
OL1O/00045285/1.
Cena wywoławcza nieruchomości: 62.730,00zł
(w tym podatek VAT).
PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA
SPRZEDAŻ N/W NIERUCHOMOŚCI:
Nieruchomość niezabudowana położona
na terenie istniejącej zabudowy mieszkalno-

usługowej nieuciążliwej.
Obręb ewidencyjny 1 miasta Barczewo, działka
położona jest przy ulicy Wojska Polskiego (przy
,,Biedronce”):
1.Działka Nr 99/10, pow.111m2, KW Nr
OL1O/00036381/8
Cena wywoławcza nieruchomości z udziałem
w drodze: 10.209,00zł (w tym podatek VAT).
Działka nie ma dostępu do drogi publicznej.
Przetarg ogranicza się do osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi działek graniczących
z działką Nr 99/10.
Przetargi odbędą się 14 listopada 2013 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie,
Plac Ratuszowy 1, pokój nr 19.
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Informacje

Kronika policyjna - wrzesień
- 2 września na ul. Mickiewicza w Barczewie
został zatrzymany pijany kierowca Volkswagena
Golfa. 27-latek w wydychanym powietrzu miał
1,2 promila alkoholu.
- 2 września w Łęgajnach policja interweniowała
w sprawie przemocy domowej. Mężczyzna
zaatakował żonę oraz teściową. Zadając ciosy
spowodował obrażenia u obu kobiet. Sprawa w
toku.
- 3 września w Łęgajnach na stacji kolejowej
mężczyzna zdemontował 16 sztuk osłon
metalowych, znajdujących się przy szlaku
kolejowy. Powstałe straty PKP wyceniło na 4.019
złotych. Sprawca został ustalony, a wszystkie
osłony odzyskane.
- 4 września w miejscowości Dobrąg do kontroli
drogowej został zatrzymany kierujący
Volkswagenem Golfem. 70-letni kierowca w
wydychanym powietrzu miał 0,6 promila
alkoholu.
- 6 września w Ramsówku z terenu posesji
„amator cudzej własności” wyniósł: piłę
spalinową, wiertkę, szlifierkę oraz 10 l paliwa.
Poszkodowany wycenił straty na łączną wartość
955 zł.
- 6 września w Ramsowie nieznany sprawca wybił
szybę w Volkswagenie Caddy. Poszkodowany
właściciel wycenił straty na 400 zł.
- 6 września w Nikielkowie nieznany sprawca
rzucił, najprawdopodobniej kamieniem, w jadący
szynobus i wybił w nim szybę przednią. Łączne
straty PKP to 20 tys. złotych.
- 6 września na ul. Wojska Polskiego w Barczewie
w „biały dzień” dokonano napaści na kobietę.
Sprawcą okazał się krewny poszkodowanej, który
zażądał od niej 3 szt. papierosów. W związku z
tym, że było to wymuszenie rozbójnicze obecnie
wobec sprawcy jest zastosowany dozór policyjny.
- 7 września na ul. Wschodniej w Barczewie
ustalony już sprawca ukradł piłę spalinową o
wartości 549 zł.
- 12 września w miejscowości Próle nieznany
sprawca wykorzystał nieuwagę właściciela
mieszkania i ukradł portfel. Poszkodowany stracił
700 zł oraz dowód osobisty.
- 15 września na drodze krajowej nr 16 został
zatrzymany nietrzeźwy kierowca Volkswagena
Passata. Kierowca odmówił badania alkomatem.
Zbadana została jego krew.
- 16 września w Wójtowie nieznany złodziej
okradł dom w budowie. Jego łupem padła m.in.

wiertarka udarowa. Poszkodowany wycenił straty
na 1.300 złotych.
- 17 września w Ramsowie pracownicy firmy
energetycznej oraz policjanci ujawnili nielegalny
pobór prądu w jednym z domów.
- 17 września w Wipsowie został zatrzymany
nietrzeźwy kierowca Daewoo Lanosa. Kierowca
„na dwóch gazach” miał 2,85 promila alkoholu.
- 18 września w Barczewskim Dworze
nieustalony jak dotąd sprawca włamał się do
samochodu Audi A6. Ukradł z niego pieniądze
oraz kasę fiskalną o łącznej wartości 3,5 tys.
złotych.
- 19 września na ul. Wojska Polskiego w
Barczewie został zatrzymany do kontroli
drogowej kierowca Volkswagena Polo. 28-latek
miał we krwi ponad 1 promil alkoholu.
- 19 września w Kierźlinach ustaleni już sprawcy
ukradli bramę metalową oraz inne elementy
ogrodzenia. Łupem złodziei padło także 5 kóz.
Poszkodowani wycenili straty na 2 tys. złotych.
- 21 września w Łęgajnach został zatrzymany
nietrzeźwy kierujący Renault Megane. 26-latek
miał we krwi 0,55 promila.
- 24 września na ul. Warmińskiej w Barczewie
nieznany sprawca podpalił 2 altany ogrodowe.
Spowodował straty na 3.300 złotych.
- 24 września w Łęgajnach nieznany sprawca
włamał się do koparki, która znajdowała się na
terenie żwirowni. Złodziej przywłaszczył klucze i
przewody o wartości 800 złotych.
- 24 września w Łęgajnach nieznany sprawca z
otwartego, będącego w budowie garażu ukradł
przewody elektryczne i przedłużacze o wartości
2.120 złotych.
- 27 września w Ruszajnach, zatrzymano 28letniego mieszkańca Olsztyna, który w lesie
uprawiał 9 krzaków konopi indyjskich. Niektóre z
roślin miały ponad 2 metry wysokości. Ustawa o
przeciwdziałaniu narkomani za powyższe
przewiduje karę nawet do 3 lat pozbawienia
wolności.
- 28 września w Ramsowie nieustalony jak dotąd
złodziej ukradł aluminiową drabinę oraz 100 l
oleju napędowego. Poszkodowany wycenił straty
na 1.290 zł.
- 28 września w Radostach nieznany sprawca
ukradł z kombajnu zbożowego dwa akumulatory
o łącznej wartości 1.000 złotych.
- 28 września na Osiedlu Słonecznym w
Barczewie ustalony sprawca przy użyciu

Burmistrz Barczewa ogłasza
Ciąg dalszy ze str. 17

Otwarcie przetargów o godzinie 9.00.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek
Urzędu Miejskiego w Barczewie do 8 listopada
2013 r. Cena osiągnięta w przetargu stanowi
cenę sprzedaży nieruchomości i podlega
zapłacie w gotówce, nie później niż na 3 dni
przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy
notarialnej.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub
unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargu udzielają pracownicy
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
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i Rolnictwa pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w.
53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Barczewie:
www.barczewo.bip.net.pl
i Monitora Urzędowego:
www.monitorurzedowy.pl
Barczewo, 14 października 2013 r.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

oryginalnych kluczy, włamał się do mieszkania i
ukradł ładowarkę do telefonu komórkowego o
wartości 50 złotych.
- 28 września mieszkaniec Biedowa pobił
drugiego mężczyznę drewnianym kołkiem.
Złamał mu dwie kości czaszki. Sprawca został
szybko ustalony, a sprawa jest w toku.
- 29 września w Barczewku, olsztyński
taksówkarz przywłaszczył pozostawiony na
siedzeniu jego taksówki telefon komórkowy o
wartości 500 złotych.
- 29 września w Szynowie nieznany sprawca
ukradł 7 silników elektrycznych z suszarni zboża.
Łączne straty poszkodowanego to 15 tysięcy
złotych.
- 29 września w Ruszajnach nieznany sprawca
włamał się do przyczepy kempingowej z której
ukradł dwie piły spalinowe o łącznej wartości
3.450 złotych.
We wrześniu barczewscy policjanci
zatrzymali 4 osoby. Dwie z nich były
poszukiwane listami gończymi.
Zebrał Grzegorz Gawrylczyk

Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wlk.

Pasowanie na przedszkolaka

Fot. Archiwum SP w Bartołtach Wlk.

18 pażdziernika 2013 w Szkole Podstawowej w Bartołtach Wielkich odbyła się jedna
z najważniejszych uroczystości: „pasowanie na
pierwszaka”, która jest sygnałem, iż uczniowie
rozpoczynają swoją „ przygodę” z nauką.
Zostają też, przyjęci do braci uczniowskiej.
Moment pasowania poprzedziło przedstawienie
według autorskiego scenariusza, pt., Kleksowe
opowieści”. Wątki humorystyczne, sceneria, a
przede wszystkim uczniowie w zaskakujących
strojach robotów i ich zmysł artystyczny
zdecydowały o niezwykłości tego wydarzenia.
Moją opinię z pewnością podzielą także
zaproszeni goście oraz widzowie, którzy każdą
odegraną scenę nagradzali gromkimi brawami.
Zależało mi na wyjątkowości tej uroczystości,
aby długo pozostała w pamięci moich uczniów.
Nie można również pominąć faktu ogromnego zaangażowania rodziców i pomocy
w przygotowanie części nieoficjalnej pasowania
oraz wspomnianych strojów . Ich pomysłowość
twórcza, zdolności kulinarne przeszły moje najśmielsze oczekiwania, za co chciałabym bardzo
podziękować. Śmiem stwierdzić, że to, co dla
ducha i dla podniebienia, w tym przypadku było
z „najwyższej półki”.
Pierwszakom życzymy radości w odkrywaniu tajników wiedzy, samych piątek i szóstek.
Osobiście, już się cieszę, że będę mogła
w tej drodze edukacyjnej z przyjemnością uczestniczyć.
Bogumiła Kowalczyk
Wychowawca klasy pierwszej Szkoły
Podstawowej w Bartołtach Wielkich
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CAŁODOBOWE KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

SACRUM
www.sacrum.olsztyn.pl

GODNIE

SOLIDNIE Z SZACUNKIEM

ZAPEWNIAMY O SOLIDNOŚCI, JAKOŚCI NASZYCH USŁUG
ZACHOWUJĄC DELIKATNOŚĆ, SZACUNEK, ZROZUMIENIE
W OBCOWANIU ZE ZMARŁYM I RODZINĄ OKRYTĄ ŻAŁOBĄ

BARCZEWO, UL. NOWOWIEJSKIEGO 5
(obok kościoła św. Anny)

poniedziałek - piątek 9.00 - 15.00
tel.: 530 308 308 - kontakt całodobowy
tel./fax: 89 67 77 100
ZAŁATWIAMY WSZYSTKIE FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z POGRZEBEM

