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WYDARZENIA

Syta u Chimery

OPINIE

7

O współpracy partnerskiej Barczewa, Gad,
Krakowa i innych miejscowości mówi się
od kilku lat wiele…

fot. T. Kosińska

Nowa legenda
Barczewa

8

„Nie jest to typowa biografia, a raczej
kronika tego warmińskiego miasteczka,
w którym Rynkiewicz odcisnął tak silne piętno”.

fot. W. Zdaniuk

Międzynarodowa
współpraca
Wizyta delegacji z Hagen a.T.W.
w barczewskim ratuszu.

fot. archiwum
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Informacje

Kto pamięta tamte lata...
W ostatnim numerze „Wiadomości
Barczewskich” opublikowaliśmy jedną z pięciu
fotografii znalezionych na ławce, przy bloku na Os.
Słonecznym. Zwróciliśmy się do naszych
Czytelników z prośbą o pomoc w ustaleniu nazwisk
osób z fotografii oraz w jakich okolicznościach
została ona wykonana.
Nie musieliśmy długo czekać.
Następnego dnia po ukazaniu się naszej gazety do
redakcji przyszła pani Anastazja Adamczyk. Na
fotografii rozpoznała koleżanki z pracy, z Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Barczewie.
Były to uczestniczki wycieczki do Krakowa jaka
miała miejsce w maju 1959 roku. Czwartą osobą od
lewej jest pani Jadwiga Openkowska. Z wiadomości
pozostawionych w Biurze Informacji Miasta i
Gminy dowiedzieliśmy się, iż jest to pani Hilda z
domu Matyjas, po mężu Openkowska. Piątą osobą
od lewej jest nieżyjąca już pani Irena Pieczkowska.
Następnego dnia do redakcji przyszły panie: Teresa
Kiełczewska, która na fotografii rozpoznała
pierwszą osobę od lewej – Janinę Czepulonis.
Natomiast pani Ewa Gawin rozpoznała siebie na
fotografii (druga osoba patrząc od lewej strony).
Wszystkie osoby uwiecznione na zdjęciu
pracowały w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Barczewie. Była to pięciodniowa
wycieczka do Krakowa i Wieliczki. Mimo upływu
pięćdziesięciu lat było co wspominać.
Dziękujemy.
W. Zenderowski

W dzisiejszym numerze „Wiadomości Barczewskich” publikujemy kolejną fotografię wykonaną
w roku 1959, z wycieczki do Krakowa i Wieliczki. Czy po pięćdziesięciu latach rozpoznamy kogoś?
Zwracamy się do naszych Czytelników z prośbą o pomoc w ustaleniu nazwisk osób upamiętnionych na
fotografii i w jakich okolicznościach została ona wykonana.
W. Zenderowski

Okiem obserwatora... Co szpeci barczewskie ulice?
Wi e l u m i e s z k a ń c ó w B a r c z e w a
dostrzega pozytywne elementy w przywracaniu
atrakcyjności opuszczonych, czy zapomnianych
miejsc. Natomiast inni, wymieniają niejedną na
obrzeżu miasta rozwalającą się ruderę, czy
przewrócony płot. Nie tłumaczy to, że tam ludzie
chodzą rzadko, chyba że muszą.
Inaczej jest w centrum miasta. Gorzej,
gdy w mieście organizowana jest impreza, jak w
przypadku ostatniego Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego. Miłośnicy muzyki kompozytora
rodem z dawnego Barczewa przyjeżdżają, by z
boku popatrzeć na chórzystów i posłuchać ich
śpiewania. Przemaszerować spod Szkoły
Podstawowej pod drzwi Salonu Muzycznego przy
ul. Mickiewicza. I nie byłoby w tym nic dziwnego,
za wyjątkiem szpetoty mieszczącej się po drugiej
stronie ulicy. Tu, zgromadzeni chórzyści,
śpiewając spoglądają na boki, podobnie jak
przyjezdni. I co widzą? A widzą i nie dowierzają.
Gdyż trudno za ozdobę w centrum miasta uznać
zapomnianą przez właściciela kamieniczkę, gdzie
dawniej na parterze mieścił się sklep piekarniczocukierniczy. Nie mówiąc o witrynie sklepowej,
która zapewne chluby miastu nie przynosi.
Tekst i fot. Wojciech Zenderowski

WIADOMOSCI BARCZEWSKIE
Współpraca:

Redaktor naczelny:
Mariola Łukowska

Redaktor
Wojciech Zenderowski

e-mail:
mariola.lukowska@barczewo.pl

e-mail:
zenderowski@wp.pl

Redaktor
Anna Rok

Skład DTP:
Zbigniew Kozłowski

Redaktor
Jan Krakowiak

Korekta: Joanna Truszkowska

Małgorzata Prażmo, Anna Wojszel, Katarzyna Kalwara,
Włodzimierz Zdaniuk, Teresa Kosińska.

Wydawca:
Centrum Kultury i Promocji Gminy
Adres: Barczewo, ul. Słowackiego 5
Tel. / fax 089 514-82-81,
Druk: Zakład Poligraficzny J. Skrajnowski
11-300 Biskupiec, ul. Krótka 1
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i
reklam, nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega
sobie prawo skracania i opracowywania tekstów.
Redakcja informuje o możliwości zamieszczenia reklam.

www.gazeta.barczewo.pl

2

GAZETA SAMORZĄDOWA 7(196) wrzesień 2009

fot. Zb. Kozłowski

Wydarzenia
Barczewie, Ryszarda Pietrzaka z wnukiem,
Teresy Walczak-Wikiert. Biżuterię artystyczną
zaprezentowali: Bogusława Kruk, Kazimierz
Majchrzak, Ryszard Pietrzak, wyroby
ozdobione metodą decoupage – Anna Wojszel,
natomiast z wosku i pszczelarstwa – Piotr i
Katarzyna Kiejdo.
Wystawie i kiermaszowi towarzyszył występ
chóru „Moderato” z Barczewa, którym dyryguje
Danuta Nowakowska.
29 sierpnia 2009 r.
Coś dla zdrowia
29 sierpnia rozpoczął się bardzo aktywnie, bo w
sportowy sposób. Na boisku kortowym przy
Szkole Podstawowej w Barczewie miały
miejsce I Mistrzostwa Miasta i Gminy
Barczewo w koszykówce ulicznej. Zespoły 2 + 1
grały pod czujnym okiem pana Jarosława
Bonus.
Natomiast na boisku do piłki siatkowej przy
Szkole Podstawowej w Barczewie i na boisku za
blokiem numer 13 na Osiedlu Słonecznym

„Dni Barczewa 2009”
28 sierpnia 2009 r.
Nowy most i Amfiteatr Miejski
„Dni Barczewa” rozpoczęły dwa oficjalne
wydarzenia. Pierwszym było otwarcie mostu
prowadzącego do Zakładu Karnego. Obiekt
został odnowiony i może nadal służyć
społeczeństwu. Otwarcia dokonali burmistrz
Barczewa Lech Nitkowski i dyrektor Zakładu
Karnego pan Krzysztof Strzyżewski, natomiast
poświęcenia – ks. Marek Paszkowski proboszcz
parafii św. Anny.
Kolejnym ważnym wydarzeniem było otwarcie
nowo wybudowanego Amfiteatru Miejskiego
przy Stawie Młyńskim. Burmistrz Barczewa
zaznaczył, że obiekt został wybudowany by
służył społeczeństwu tego miasta i gminy.
Obiekt otworzyli: burmistrz, przewodnicząca
Rady Miejskiej, dyrektor CKiPG oraz
przedstawiciele społeczeństwa – mieszkanka
Barczewa i dziewczynka, która reprezentowała
najmłodsze pokolenie. Po przecięciu wstęgi, ks.
Paszkowski poświęcił także ten obiekt.
W wydarzeniach uczestniczyli
mieszkańcy oraz zaproszeni goście: senator
Ryszard Górecki, starosta olsztyński Mirosław
Pampuch, geodeta województwa warmińskomazurskiego, przedstawiciel Urzędu
Marszałkowskiego Zdzisław Gąsiorowski,
burmistrzowie, wójtowie, ojciec Dawid Szulc z
kościoła św. Andrzeja w Barczewie, projektant
amfiteatru Ewa Brach wraz z ekipą, inspektor
nadzoru budowlanego mostu Dariusz Dubicki,
kierownik budowy Jan Monachowicz, prezes
Oskar Kielczyk, 8-osobowa delegacja z Hagen
a.T.W.
„Rock Reggae Party”
Po zakończeniu oficjalnej części na
scenie ujrzeliśmy Zbigniewa Kozłowskiego,
prowadzącego piątkowy koncert „Rock Reggae
Party”. Impreza rozpoczęła się mocnym
akcentem, w wykonaniu zespołu AGREGAT,
reprezentującego muzykę punk rock. Następnie
zaprezentowały się zespoły:
RETRO PANDA, QUEEN OF SORROW,

TRANSkabel
fot. K. Kalwara

PAWILON i MAJESTIC z Trójmiasta,
TRANSKABEL z Barczewa. Fani wierni
barczewskiemu zespołowi czekali na jego
występ z niecierpliwością. I jak zwykle było
warto. Grupa zaprezentowała nowości, które
wywołały szaleńcze reakcje publiczności.
Koncert trwał dłużej niż przewidywano i spełnił
oczekiwania licznie zgromadzonych.
„Co ręce potrafią”
W piątkowy wieczór o godzinie 18.00
w Galerii Sztuki „Synagoga” SSK „Pojezierze”
zorganizowało spotkanie z cyklu, „Co ręce
potrafią”.
Można było obejrzeć prace artystyczne, które
przedstawiały rzeźby i płaskorzeźby autorstwa:
Mirosława Bartczaka, Krzysztofa Becla,
Zbigniewa Brydniaka, Roberta Zdzisława
Cieślikiewicza, Józefa Kowalskiego, Marka
Jerzego Markuszewskiego z rodziną, Patrycego
Nideckiego, osadzonych z Zakładu Karnego w
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odbyły się I Mistrzostwa Miasta i Gminy
Barczewo w siatkówce plażowej. Dwójki
męskie, żeńskie i miksy grały pod opieką pani
Joanny Bonus.
Wręczenie nagród zdobytych w rozrywkach
sportowych nastąpiło na scenie Amfiteatru w
godzinach popołudniowych.

fot. A. Wojszel
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Wydarzenia
hipnotyzowały publiczność. Grupa wykonała
bardzo nastrojową muzykę cygańską. Ostatni
tego dnia zespół „TARZAN BOY” dał
półtoragodzinny koncert. Wokalista Krzysztof
Rutkowski angażował widownię i prowadził
konkursy dotyczące swojej twórczości. Imprezę
zakończył FIRESHOW – pokaz iluminacji
świetlnych, przygotowany przez

„Osobowości Barczewa”
O godzinie 12.00 w Galerii Sztuki
„Synagoga” odbyła się prezentacja książki
„ O s o b o w o ś c i B a r c z e w a – Ta d e u s z
Ry n k i e w i c z ” , a u t o r s t w a Wo j c i e c h a
Zenderowskiego. Spotkanie rozpoczął występ
chóru „Collegium Musicum” z Olsztyna, w
którym niegdyś śpiewał Tadeusz Rynkiewicz.

FUNKY
fot. Zb. Kozłowski

fot. W. Zdaniuk

W galerii zebrali się nie tylko mieszkańcy grodu
nad Pisą, ale również rodzina i przyjaciele
bohatera publikacji, którzy mogli powspominać
jego sylwetkę, twórczość poetycką oraz
malarską.

oraz zespołu tanecznego z miasta partnerskiego
Kybertai na Litwie, natomiast olsztyński zespół
muzykę opartą na rytmach ska i reggae, a także
covery utworów innych wykonawców.
Podczas, gdy na deskach Amfiteatru odbywały
się koncerty i występy, na płycie Stadionu
Miejskiego w Barczewie o godzinie 17.00
rozpoczął się mecz piłki nożnej. Pisa Tewes-Bis
Barczewo rozegrała spotkanie czwartej kolejki o
mistrzostwo IV Ligi z zespołem Sokół Ostróda.
Po zaciętej i wyrównanej walce mecz zakończył
się remisem 2:2.
W Amfiteatrze wystąpił także
cygański zespół „TABOR”. Charakterystyczne
dla kultury cygańskiej stroje lśniły na scenie i

fot. W. Zdaniuk

„Stowarzyszenie Kultury Średniowiecza
Bractwo Rycerstwa Zamku Olsztyn”.
Mimo iż pogoda nie rozpieszczała, to i
tak na terenie Amfiteatru zgromadziła się bardzo
liczna publiczność.

Tabor
fot. W. Zdaniuk

The Ukrainian Folk

30 sierpnia 2009 r.
Początek znowu na sportowo
Na płycie boiska „Pod dębem” przy
Szkole Podstawowej w Barczewie odbył się
Turniej piłki nożnej dla dzieci, młodzieży i
dorosłych.

fot. Zb. Kozłowski

Świat bajek
Na deskach sceny Amfiteatru i przed
nią zaprezentowano blok przeznaczony dla
najmłodszej publiczności. Wystąpiły wokalne i
taneczne zespoły dziecięce (SPOX, JAGÓDKI).
Grupa artystyczna „OKARYNA”, prowadzona
przez Nataszę Ciążyńską, zaprezentowała
przedstawienie dla dzieci, w którym brały udział
postacie z bajki „Smerfy”. Papa Smerf i
Smerfetka wciągali widownię do zabawy.
Dzieci wysłuchały także listu od Pana Kleksa.
W dwóch kilkuminutowych wyjściach wystąpił
również zespół cheerleaderek z Jezioran
„Taneczny Motyw”, którego opiekunem jest
pani Sławomira Wójcik.
Wieczór dla dorosłych
Koncerty skierowane do dorosłej
części publiczności rozpoczęły się występem
barczewskiego zespołu AMABILE. Następnie
widownia mogła obejrzeć występy wokalistek
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fot. S. Gontarski

fot. W. Zdaniuk

Wydarzenia
Zabawa najmłodszych mieszkańców
Wydarzenia w Amfiteatrze rozpoczął
program skierowany do dzieci. Zabawy i
konkursy przyciągnęły liczne grono

Podczas koncertów, zespół taneczny
„FUNKY” z Barczewa, prowadzony przez
Lilianę Połowianiuk, w trzech kilkuminutowych
wejściach pokazał układy taneczne. Olsztyński

TOMArt
fot. Zb. Kozłowski

Korzuh
fot. Zb. Kozłowski

najmłodszych wraz z ich
rodzicami.
„Trochę” dla dorosłych
Koncerty rozpoczęły
się występem zespołu „KACZKI
Z NOWEJ PACZKI”, a następnie
wystąpiła „KAPELA
J A K U B O WA ” . E k s p r e s j a
wokalna i estradowa zespołu
spowodowała, że koncert był
wielkim przeżyciem. Grażyna
Bałabańska, nawiązała podczas
występu bezpośredni kontakt z
publicznością, zwłaszcza tą
najmłodszą, którą zaprosiła na
scenę. Muzyka szybko wpadała
w ucho i była doskonałym
wprowadzeniem do występu
następnych zespołów.

Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie serdecznie dziękuje osobom, instytucjom i firmom,
które pomogły nam podczas organizacji „Dni Barczewa 2009 r.”:
- Pani dyrektor Mirosławie Jasińskiej i niezawodnej załodze Zakładu Budynków Komunalnych
w Barczewie,
- Panu Markowi Jabłeckiemu, którego pomocy zawdzięczamy zabezpieczenie sprzętu
nagłaśniającego przed strugami sobotniego deszczu
- Panom Janowi Połowianiukowi i Piotrowi Mostek – wspaniałym konferansjerom
- Państwu Joannie i Jarosławowi Bonus za zorganizowanie dwudniowych rozgrywek sportowych
- Panu Januszowi Sturlis prezesowi Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Barczewie
- Panu Janowi Sulińskiemu za pomoc i współpracę podczas letnich imprez plenerowych
organizowanych przez CKiPG
- Pracownikom Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z. o.o w Barczewie
- Pracownikom Telewizji Kablowej „Macrosat” w Barczewie
- Straży Miejskiej w Barczewie
- Pracownikom Komisariatu Policji w Barczewie
- Stowarzyszeniu SSK „Pojezierze”
- Pani Annie Rok – kierownikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie
Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy
Mariola Łukowska
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zespół „SHANTAŻ” wykonał szanty
szuwarowo-bagienne i piosenki żeglarskie,
natomiast grupa „THE UKRAINIAN FOLK”,
mająca w repertuarze przede wszystkim
ukraińskie piosenki ludowe, folk&rockowe oraz
utwory własnej kompozycji, poderwała
publiczność do tańca.
Ostatnimi zespołami podczas
niedzielnego koncertu były
grupy „TOMART” oraz
„KORZUH”, wykonujące
covery utworów innych
wykonawców.
Finał „Dni Barczewa”
uświetnił pokaz sztucznych
ogni, wykonany przez firmę
„PRETOR” z Olsztyna.
Trzem dniom maratonu
barczewskiego towarzyszyły
rozmaite kolorowe stragany,
na których kupić można było
wszystko to co potrafią
wytworzyć ludzkie ręce:
przedmioty dekoracyjne i
użytkowe, zabawki, wisiorki,
koraliki i amulety. Teren
Amfiteatru Miejskiego
fot. Zb. Kozłowski
zamienił się w plac radosnych
zabaw. Pomiędzy dorosłymi przemykali
najmłodsi członkowie naszej społeczności w
różnokolorowych perukach, kapeluszach
kowbojskich, ze świecącymi uszami myszek i
królików.
Redakcja

Podziękownia
Serdeczne podziękowania
organizatorom spotkania
„Osobowości Barczewa”, poświęconego
Tadeuszowi Rynkiewicz,
za wspaniałe przygotowanie uroczystości,
a także dla wszystkich gości, rodziny,
przyjaciół, znajomych, sąsiadów
za przybycie, wsparcie oraz wszelką pomoc
składa Alina Rynkiewicz
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Wydarzenia

Etniczne święto Słowian
Dożynki Gminne w Ruszajnach
„Plon, niesiemy plon
w gospodarza (lub jegomości)
dom!
Aby dobrze plonowało,
Po sto korcy z kopy dało!
Otwieraj, panie, szeroko wrota
niesiem ci wieniec ze szczerego
złota.
Zaściełaj, panie, stoły i ławy,
Idzie do ciebie gość niebywały.
Plon niesiemy plon...”
fot. A. Wojszel

Dożynki to Święto Plonów – etniczne
święto Słowian, przypadające na równonoc
jesienną dnia 23 września. To największe w
roku święto gospodarskie rolników, które jest
ukoronowaniem ich całorocznego trudu,
obchodzone po zakończeniu wszystkich
najważniejszych prac polowych i zebraniu
plonów, a głównie plonu zbóż.
Podobnie jak w innych rejonach w
gminie barczewskiej miało miejsce to piękne,
tradycyjne wydarzenie. Dnia 12 września 2009
roku na boisku we wsi Ruszajny odbyła się
uroczystość Dożynek Gminnych.
Przygotowania trwały od samego rana pomimo
deszczowej pogody. Udział w uroczystości
wzięły wsie z terenu gminy Barczewo.
Uroczystość dożynkowa nie mogła się
oczywiście obyć bez tradycyjnych, pięknie i
starannie zrobionych wieńców dożynkowych,
które zostały wprowadzone przy dźwiękach
muzyki „Plon niesiemy plon.” Uroczysta msza
święta odprawiona została przez ks. Marka
Paszkowskiego przy oprawie muzycznej w
wykonaniu chóru „Moderato” z Barczewa.
Starosta i starościna dożynek wnieśli chleb,
który został poświęcony wraz z wieńcami i
ziarnem siewnym.
Uroczystego otwarcia dożynek
dokonał burmistrz Barczewa Lech Nitkowski
oraz przewodniczący Rady Miejskiej Elżbieta
Zacharewicz. Gości uczestniczących w
uroczystości powitali starosta i starościna
dożynek – Czesław Filipek i Teresa Gaweł,
którzy przekazali poświęcony bochen chleba
burmistrzowi i przewodniczącej. Uczestnicy
dożynek zostali poczęstowani chlebem, który
roznoszony był w koszach przez dzieci.
Burmistrz, przewodniczący oraz starostowie
dożynek wręczyli rolnikom wyróżnienia w
postaci dyplomów, pucharów i statuetek.
Rozstrzygnięty został konkurs na
najpiękniejszą wieś, konkurs plastyczny pt:
„Warmińska wieś”, a także nagrodzono
najpiękniejszy wieniec dożynkowy i
najpiękniejszą prezentację stoiska.
Organizatorzy imprezy zapewnili
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fot. A. Wojszel

rozrywkę także dla najmłodszych mieszkańców
gminy. Blok skierowany do dzieci rozpoczęty
został występem Tadeusza Szalachy pt: „Magia
dla każdego”. Zespoły występujące tego
wieczoru na scenie zapewniły bogate
urozmaicenie muzyczne. Dziecięcy zespół z
Lamkowa prezentował gatunek muzyki
folklorystycznej, miłą i wpadającą w ucho
muzykę prezentowały także zespoły „Jagódki” i
„NONAME” z CKiPG w Barczewie oraz
„Crazy Girls” z Ruszajn. Pomiędzy występami
zespołów miały miejsce konkursy dla chętnych
osób m.in. ubijanie masła dla pary małżeńskiej
bądź rąbanie drewna. Konkursy i zabawy
nawiązywały oczywiście do wiejskiej tradycji.
Podczas aukcji wylicytować można było
różnego rodzaju fanty, np. meble.
Nie obyło się bez tradycyjnej biesiady
i poczęstunków. Na licznie rozstawionych
stoiskach można było spróbować różnorodnych
przysmaków domowego wyrobu.
Gospodarstwo pasieczne „Maja i Gucio”
prezentowane przez pana Piotra Kiejdo
umożliwiło spróbowanie pysznych miodów,
które mają lecznicze działanie. Na stoisku
reprezentowanym przez Ruszajny
proponowano chleb ze smalcem, zupę
gulaszową, śledzie itp.
Zakończeniem wieczoru był koncert
zespołu Waleriana Ostrowskiego, zwanego
przez olsztyniaków „Walerkiem”. Dożynkowy
festyn uświetniony został iluminacjami przy
scenie w postaci różnokolorowych drzew.
Pomimo niesprzyjającej pogody uroczystość
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dożynkowa w Ruszajnach skupiła liczne grono
przybyłych mieszkańców gminy. Ujrzeliśmy
wydarzenie, dzięki któremu uświadomiliśmy
sobie jak piękne są polskie tradycje i że są
jeszcze ludzie, którzy je pielęgnują.
W tym samym dniu w miejscu
organizacji Dożynek Gminnych odbyła się
również Powiatowa Konferencja Organizacji
Pozarządowych, której celem była promocja
działalności organizacji pozarządowych z
terenu Powiatu Olsztyńskiego oraz utrzymanie i
rozwój współpracy pomiędzy powiatem a
organizacjami pozarządowymi. Podczas
konferencji, która została poprzedzona
występem Teatru Dźwięku Warsztatu Terapii
Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w
B i s k u p c u , p o s z c z e g ó l n e o rg a n i z a c j e
zaprezentowały swój dorobek.
Przedsięwzięcie to, realizowane w
ramach zadania pn. „Działajmy Razem”, było
współfinansowane przez Starostwo Powiatowe
w Olsztynie.
Małgorzata Prażmo
Konkursy:
„Najpiękniejsza zagroda 2009”
1) dwa równorzędne I miejsca: Maria i Zdzisław
Nysztal z Mokin, Jolanta Düssennkalp z Tumian
2)dwa równorzędne II miejsca: Teresa i Ryszard
Wagner z Mokin, Jadwiga Piętka z Zalesia
3)dwa równorzędne III miejsca: Zygmunt
Tymczenko ze Skajbot, Elżbieta Szumacher ze
Skajbot
„Piękna Barczewska Wieś 2009”
Mokiny – wyróżnienie
Jedzbark i Skajboty – nagrodzone za udział
Konkurs plastyczny „Warmińska wieś”
W kategorii uczniowie klas I-III:
I miejsce – Antonia Gaweł
II miejsce – Kewin Głuszko
III miejsce – uczniowie kl. III SP w Bartołtach
Wielkich
W kategorii uczniowie klas IV-VI:
I miejsce – Ada Kiluk
II miejsce – Anna Wiśniewska
III miejsce – Ewa Wiśniewska
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy”
I miejsce – Nikielkowo
II miejsce – Ruszajny
III miejsce – Kronowo
IV miejsce – Mokiny
V miejsce – Wipsowo
VI miejsce – Kromerowo
VII miejsce – Skajboty
VIII miejsce - Szynowo
„Najładniejsze stoisko dożynkowe” (ex aequo)
Nikielkowo
Ruszjny
Skajboty
Wipsowo
Wrócikowo

Informacje
ORGANIZATORZY TEGOROCZNYCH
DOŻYNEK GMINNYCH PRAGNĄ
PODZIĘKOWAĆ WSZYSTKIM SPONSOROM
ZA POMOC W PRZYGOTOWANIU IMPREZY.
W SZCZEGÓLNOŚCI DZIĘKUJEMY
WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM SOŁECTWA
RUSZAJNY ZA AKTYWNE WŁĄCZENIE SIĘ
W PRZYGOTOWANIE DOŻYNEK, PONIEWAŻ
TYLKO DZIĘKI ICH ZAANGAŻOWANIU
I DETERMINACJI MOŻNA BYŁO
ZORGANIZOWAĆ TAK FANTASTYCZNĄ ZABAWĘ.
DZIĘKUJEMY RÓWNIEŻ WSZYSTKIM,
KTÓRZY ZECHCIELI ODWIEDZIĆ NASZĄ WIEŚ
I BAWIĆ SIĘ RAZEM Z NAMI .
Organizatorzy

Sponsorzy dożynek:

fot. A. Wojszel

- CENTRUM KULTURY i PROMOCJI GMINY
w BARCZEWIE
- ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o.
- ZAKŁAD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH
- Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
- Nadleśnictwo Wipsowo
- TRANSPORT – Mirosław Kozłowski
- Firma GIM – Władysław Grabowski
i Bogusław Maciejewski
- ,,RIWIERA” – Robert Hestkowski
- ,,PHILIPS” – Piotr Lutarewicz
- ,,FIPIKO” – Czesław Filipek
- Sklep budowlany ,,POD LIPAMI”
– Marzena Reinert
- TRANSPORT USŁUGOWY – Ryszard Więsyk
- KSIĘGARNIA ANDZIA – Anna Tołkacz
- SKOK Stefczyka - Agencja Barczewo
Mowa tu oczywiście o pruskiej
potrawie przygotowanej przez Teresę Kosińską z
Grupy Partnerskiej „Gniazdo Warmińskie”, na co
dzień prezesa Stowarzyszenia „Nasze Gady”,
którą to potrawę osobiście prezentowała na
„Biesiadzie Regionów”, zorganizowanej w
krakowskiej restauracji Chimera. Nie była to
jedyna potrawa promująca region warmiński na
drugim ogólnopolskim święcie partnerstw
lokalnych w Polsce. Uczestnicy mogli
posmakować także naleśników z konfiturami
mirabelkowymi, czekośliwkowymi czy
malinowymi, smażonej baraniny lub kasztanków,
śliwkowego ciasta, przyrządzonych przez
mieszkanki Tuławek Katarzynę Melnyk i
Agnieszkę Sakowską. Na targu regionalnym
oferowano produkty lokalne wykonane przez
warmińskich twórców ludowych, między innymi
wyplecione z sitowia koniki, anioły, drewniane
malowane Warminki Krystyny TarneckiejJurgielewicz mieszkanki Lidzbarka

Wyjaśnienie organizatorów
Komisja konkursowa, w składzie: przewodniczący – Jacek Wysocki, członkowie – Barbara
Hulanicka, Marta Wysocka, Waldemar Ciukszo, Anna Wojszel, oceniająca stoiska prezentowane
podczas Gminnych Dożynek w Ruszajnach oceniła stoiska biorąc pod uwagę wygląd i
sprzedawane na nich wyroby kulinarne oraz artykuły rzemiosła artystycznego i inne. Po
podliczeniu punktacji w protokole nie ujęto miejscowości poniżej piątego miejsca, ze względu na
ograniczoną ilość nagród.

List otwarty
Jak łatwo można podciąć skrzydła, jak łatwo można zabić zapał i chęć działania…?
Droga Redakcjo „Wiadomości Barczewskich”. Za Waszym pośrednictwem chcemy zapytać
organizatorów dożynek gminnych w Ruszajnach, dlaczego stoisko urządzone przez mieszkańców
Mokin nie było poddane ocenie w konkursie na „Najpiękniejsze stoisko dożynkowe”.
Staraliśmy się prześledzić historię dożynek i po rozmowach z uczestnikami wielu gminnych
uroczystości dożynkowych stwierdzamy, że to Mokiny w 2008 r. pokazały (po raz pierwszy w
historii wystawiły swoje stoisko) jak może wyglądać stoisko dożynkowe. W tym roku po raz
pierwszy wygląd stoiska był przedmiotem konkursu. I znów stanęliśmy na wysokości zadania.
Zrobiliśmy namiastkę prawdziwej chaty warmińskiej. Nasza chata miała stylową kuchnię i wiejską
izbę z oryginalnymi rekwizytami odnalezionymi w mokińskich domach. Nie upieramy się, że było
to najpiękniejsze stoisko – z gustami podobno się nie dyskutuje. Mamy jednak pytanie: dlaczego
nie było klasyfikowane?
Nasze stoisko odwiedziło wielu gości, wszyscy podziwiali jego niezwykły urok. Nie wiemy czy
wśród nich był gość wyjątkowo życzliwy, czy też gość o dwóch twarzach i przez nieuwagę zostawił
karty oceny wieńców dożynkowych i stoisk. Z kart tych wnioskujemy, że komisja naszego stoiska
nie oceniała.
Było nam niezmiernie przykro i wszyscy, którzy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach do
święta dożynkowego uznali, że swój czas, zapał i ogromne zaangażowanie w przyszłości poświęcą
tylko i wyłącznie naszej wsi. Nie musimy występować na tego rodzaju scenie, potrafimy
wypromować swoją wieś w inny sposób. Już daliśmy tego dowody.
Wracając do meritum sprawy prosimy Redakcję o podjęcie próby wyjaśnienia, jakie były kryteria
stosowane przy ocenie stoisk dożynkowych oraz dlaczego stoisko Mokin nie było oceniane.
zawiedzeni mieszkańcy Mokin

Odpowiedź na list otwarty
Wychodząc z własną inicjatywą w sprawie listu do Redakcji „Wiadomości Barczewskich”, w
którym to mieszkańcy wsi Mokiny opisali swoje zawiedzenie odnośnie nieklasyfikowania ich
stoiska w Dożynkach Gminnych w Ruszajnach, chcę oświadczyć, że członkowie komisji brali pod
uwagę ocenę ww. stoiska lecz w klasyfikacji ogólnej zabrakło punktu do miejsca nagradzanego.
Stoiska dożynkowe biorące udział w konkursie na Najpiękniejsze Stoisko Dożynkowe były na
bardzo wysokim poziome. Członkowie komisji nie kontaktowali się nawet ze sobą w tej sprawie.
Każdy z członków komisji oddał głos tak jak uważał za stosowne i nikt na nikogo nie miał wpływu
tym bardziej osoby z zewnątrz. Oglądając wszystkie stoiska, nawet te niebiorące udziału w
konkursie można było zauważyć, że odwiedzający mają różne gusta i odmienne spojrzenie na
piękno.
Jest mi niezmiernie przykro, że mieszkańcy Mokin są zawiedzeni ale jeszcze raz powtórzę, że nikt
nie miał żadnego wpływu na wyniki ocen i mam nadzieję, że nikomu nie chodziło o skłócenie
przedstawicieli poszczególnych miejscowości naszej gminy, bo chyba nie o to chodzi.
Nie mam pojęcia czym kierowała się osoba, która rzekomo przez nieuwagę zostawiła karty ocen w
stoisku wsi Mokiny – chęcią zemsty, zazdrości czy czymś innym. Tego typu imprezy są dla
poważnych ludzi, którzy chcą promować swoje miejscowości i nie powinny być miejscem dziwnych
zagrywek.
Członek Komisji Anna Wojszel

DNI PARTNERSTWA LOKALNEGO
Syta u Chimery
Warmińskiego oraz rattanowe kwiaty i wiklinowe
kosze Danuty Wiwart z Olsztyna. Prezentowano
kwartalnik „Natura” Wydawnictwa Mantis z
Olsztyna oraz publikacje książkowe: „Terra
Gunelauke” i „Na kresach Galindii” Roberta
Klimka wydane przez Stowarzyszenie „Nasze

fot. T. Kosińska
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Gady” oraz „Barczewo miasto wielu kultur”
opracowane i wydane przez Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie i „Barczewo w
baśniach i legendach” wydane przez
Stowarzyszenie Każdemu Dać Szansę.
Odwiedzający stoisko mogli dowiedzieć się o
pochodzeniu nazwy Warmia ze słownego
przekazu i przez bezpośrednie dotykanie
czerwonej warmińskiej ziemi, którą na tę okazję
specjalnie przewieziono do Krakowa.
Warmińskie stoisko budziło szczególne
zainteresowanie, ale i zaskoczenie, zwłaszcza
związane z historyczno-religijną przeszłością
naszej krainy, tak odrębną od Mazur, jak również
odległością pokonaną przez członków Grupy, by
opowiedzieć o Warmii lub wręczyć jej wizytówkę
w postaci naszych materiałów promocyjnych.
Dni Partnerstwa Lokalnego w Polsce trwają od 15
sierpnia do 30 września. Składają się na nie
festyny, jarmarki, rajdy, koncerty organizowane
Ciąg dalszy na str. 9
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Społeczeństwo

Spacerkiem po mieście i wsi
Zamykana ulica
Wydawało mi się, że Wąchock jest
stolicą polskiego czarnego humoru i absurdu.
Palma pierwszeństwa w tej twórczości ludowej
od kilku lat powinna należeć do miasta
Barczewa. Sołtys Wąchocka wraz z Radą
Sołecką nie wpadłby na tak genialny pomysł, na
jaki wpadli nasi barczewscy samorządowcy w
byłej kadencji. Niektórzy mieszkańcy Barczewa
powiadają, że nasze miasto jest sławne na cały
świat. Żadne miasto na świecie nie wybudowało
sobie ulicy zamykanej w nocy na kłódki.
Barczewo ma ulicę zamykaną na dwie bramy.
Jest to ulica łącząca ulicę Warmińską z Osiedlem
Słonecznym. W środku ulicy stoi gimnazjum.
Nauczyciele opowiadają, że ówcześni ważni
decydenci samorządu zaplanowali i
wybudowali obiekt szkoły bez towarzyszącej
infrastruktury, tj. bez boiska, podwórka na
których młodzież mogłaby spędzać czas
podczas przerw między lekcjami. Władze
zapomniały o takich drobiazgach. A gdy się
zorientowały, że są one niezbędne w
funkcjonowaniu szkoły, w budżecie gminy
zabrakło pieniędzy na ich ekstra budowę.
Prominentne persony wpadły na genialny
pomysł – zagrodziły ulicę i z jej jezdni zrobiły
podwórko dla młodzieży. W połowie drogi
postawiono dwie bramy, które zamyka się na
noc. Przyznacie Państwo, że Wąchock w
pomysłach nie dorasta nam do pięt. Mijają już
trzy lata działalności obecnego samorządu, a
Rada Miejska i burmistrzowie nie zauważyli
błędu popełnionego przez władze poprzedniej
kadencji.

fot. Zb. Kozłowski

Czyja to brama?
Przechodnie mówią – niczyja. Kiedyś
należała do byłego zakładu melioracji, starej
firmy, która upadła. Nowi właściciele nie są
zainteresowani naprawą bramy. Mam apel do
barczewskich złomiarzy – rozbierzcie i zróbcie
porządek z niczyją własnością. Wskazuję adres:
Barczewo, skrzyżowanie ulicy Kajki i drogi
lokalnej przecinającej stary zakład.
O amfiteatrze
Zdążą, czy nie zdążą? Zdążyli!
Ostatnie dni budowy barczewskiego
amfiteatru były bardzo gorące dla
b u d o w n i c z y c h i o rg a n i z a t o r ó w „ D n i
Barczewa”. Skończą czy nie skończą? – to
pytania najczęściej wypowiadane przez
mieszkańców miasta. Niektórzy obserwatorzy i
gapie budowy robili między sobą zakłady.
Stawką w grze było postawienie piwa w dniu
otwarcia amfiteatru.
Pewności, czy budowniczowie
skończą na czas, nie mieli również sami radni.

8

pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
Gdyby była, nie powstałaby licząca 200 stron
książka – „Osobliwości Barczewa. Tadeusz
R y n k i e w i c z ” a u t o r s t w a Wo j c i e c h a
Zenderowskiego. Nie jest to typowa biografia, a
raczej kronika tego warmińskiego miasteczka,
w którym Rynkiewicz odcisnął tak silne piętno”.
Promocja książki oraz spotkanie z jej
autorem odbyły się w godzinach południowych
29 sierpnia w barczewskiej synagodze, siedzibie
SSK „Pojezierze”.
Z dobrze poinformowanych źródeł
wiem, że sprawa dofinansowania tej publikacji
stawała na komisjach Rady Miejskiej, tj.

fot. Zb. Kozłowski

Jeszcze na dwa dni przed otwarciem obiektu,
radny Czesław Buńkowski miał poważne
wątpliwości czy zdążą. Radny Jan Połowianiuk
powiedział – pytanie skończą czy nie skończą
nie jest dzisiaj tak ważne. Skończyli.
Społeczeństwo ma obiekt dawno oczekiwany.
Mam nadzieję, że dobrze będzie nam służył. A
jak już służy? Przekonaliśmy się w sobotę 29
sierpnia, kiedy w godzinach wieczornych przed
amfiteatrem zameldowało się prawie całe
miasto.
Dumny z budowy obiektu był radny
Bogdan Matłoka, który w rozmowie z wójtem
Dywit, panem Jackiem Szydło, objaśniał mu
kulisy budowy. Poinformował go, że obiekt
kosztował naszą gminę na dzień dzisiejszy 800
tys. złotych. Na zakończenie rozmowy gość z
Dywit z żalem przyznał – „Naszą gminę na taki
amfiteatr nie stać”.
Radzie Miejskiej pod rozwagę daję
pewną uwagę z obserwacji. Jeżeli w przyszłości
będziecie budować jakikolwiek obiekt
użyteczności publicznej, określajcie dłuższe
terminy zakończenia budowy. Krótkie terminy,
niejednego budowniczego oraz nadzorującego
mogą doprowadzić do zawału serca.
Zawału serca nie dostał burmistrz
Nitkowski, podbudowany pięknym gestem
pewnej znanej mieszkanki, która
zdecydowanym ruchem ręki, kciukiem w górę,
przekazała mu swoje wsparcie, aby się nie
poddawał a kończył budowę na czas. W rewanżu
Lech Nitkowski w dniu otwarcia odnalazł na
widowni panią i podziękował jej za
podtrzymanie go na duchu w trudnych chwilach.
Powiedział – za sprawą Pani gestu uwierzyłem
w siebie, uwierzyłem, że zdążymy na czas
zakończyć budowę. Zakończenia oczekiwali
mieszkańcy.
Memento…
W niedzielę 30 sierpnia, na pustych
ulicach miasta w godzinach popołudniowych
ostrą kawalerską jazdę na swym rumaku
zwanym quadem trenował barczewski
młodzian. Popisywał się karkołomną jazdą na
dwóch tylnich kołach pojazdu. Gdy
obserwowałem jego jazdę wydawało mi się, że
poluje na przechodniów. Szczęście mieli w tym
czasie mieszkańcy, że byli na koncercie w
amfiteatrze. Głupota w tym przypadku często
uskrzydla, czyni „wielkim”, ale może również
doprowadzić do nieszczęścia. Młody człowieku
przemyśl przesłanie. Nie chcę być Twoją
Kasandrą.
Nowa legenda Barczewa
Na stronie internetowej Olsztyn 24 –
Gazeta On-Line, redaktor Marek Książek pisze
cyt. „Kim był Tadeusz Rynkiewicz? Na to
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fot. Zb. Kozłowski

finansów i kultury. Wnioskodawcą był radny
Piotr Mostek, który zaproponował
dofinansowanie samego druku bez apanaży.
Wniosek przepadł. Poparcia udzieliła tylko
radna Alina Jakończuk.
Ograniczone wydanie jest już na
wyczerpaniu. Prawie wszyscy uczestnicy
spotkania autorskiego zaopatrzyli się w
przynajmniej jeden egzemplarz. Część wydania
powędrowało poza teren gminy, do Olsztyna,
Bartoszyc, Niemiec i Kanady. Książka o tak
zasłużonym dla gminy człowieku nie zbłądziła
jedynie pod dachówki Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Barczewie, punktów
bibliotecznych oraz szkolnych czytelni w naszej
gminie. Mam nadzieję, że radni Rady Miejskiej
w Barczewie naprawią błąd członków komisji i
książka trafi „pod strzechy”. Po jej przeczytaniu
uważam, że jest ona wyśmienitą promocją
gminy. Publikację można kupić w Biurze
Informacji przy ul. Mickiewicza 12.
Dożynki
W sobotę 12 września br. w
Ruszajnach miało miejsce Gminne Święto
Plonów. Szkoda, że dożynki odbywają się raz w
roku. Powinny przynajmniej dwa razy – wiosną i
jesienią. Na trzy dni przed imprezą firma
drogowa w pocie czoła zalepiała asfaltem
wszystkie dziury w jezdni dróg prowadzących
do wsi Ruszajny. Dziury od wiosny cierpliwie
czekały na zalepienie. W przyszłym roku
proponuję dożynki gminne zorganizować we
wsi najbardziej oddalonej od Barczewa.
Drogowcy będą mieć robotę, a mieszkańcy
drogę bez dziur.
Ciąg dalszy na str.9

Informacje
Ciąg dalszy ze str.8

Wyróżnienia
W części oficjalnej dożynek odbyła
się ceremonia wręczenia rolnikom i
producentom rolnym wyróżnień za wysokie
osiągnięcia gospodarcze. Związki branżowe,
grupy producenckie typowały do nagrody
najlepszych z najlepszych. Statuetki, upominki,
listy pochwalne naszym rolnikom wręczali:
burmistrz i przewodniczący Rady Miejskiej.
Ceremonia nie odbyła się bez tradycyjnych
przypadłości, które powtarzają się co roku. Po
odbiór wyróżnienia i w tym roku nie zgłosiło się
wiele osób. Ich nieobecność wprowadziła duże
zamieszanie. Można by przypuszczać, że
wyróżnieni swoją nieobecnością zlekceważyli
publiczność, przedstawicieli władzy i tych,
którzy typowali ich do wyróżnień. Aby w
przyszłości takich nieplanowanych incydentów
uniknąć uważam, że związki branżowe i służba
rolna jako wnioskodawcy powinni zadbać, aby
ich nominowani przybyli po odbiór
wyróżnienia. W takich przypadkach ciężka
praca organizatorów imprezy traci sens a oni
sami czują dyskomfort. Ktoś z ratusza powinien
być koordynatorem ceremonii, powinien
wcześniej wiedzieć kto przybył po odbiór a kto
nie. Z wyprzedzeniem powinien poinformować
prowadzącego imprezę by zaoszczędził sobie
zbędnego wyczytywania nieobecnych.
Uniknęlibyśmy zażenowania. Nieobecności
usprawiedliwione, przypadki losowe powinny
być podawane tylko do publicznej wiadomości.
W innych przypadkach niestawianie się po
odbiór wyróżnień może świadczyć o tym, że
wyróżniony nie życzy sobie takiego
wyróżnienia.
Jan Krakowiak
Ciąg dalszy ze str.7

na terenie całego kraju. W krakowskim Festynie
pt. „Smaki Zielonych Szlaków” oraz „Biesiada
Regionów”, który trwał od 11 do 12 września,
przygotowanym przez Krakowską Fundację
Partnerstwo dla Środowiska, uczestniczyło
dziewięć grup partnerskich reprezentujących
różne regiony Polski poczynając od Pomorza,
przez Warmię, na Bieszczadach kończąc.
O współpracy partnerskiej mówi się od
kilku lat wiele, ale by osiągnąć prawdziwy sukces
poza dobrą wolą władz i organizacji
pozarządowych trzeba mieć pomysł. Grupa
Partnerska „Warmińskie Gniazdo” stawia na
utworzenie Szlaku Dziedzictwa Kulturowego i
Przyrodniczego – Greenway, którego osią są
archeologiczne obiekty pruskie oraz na
wypromowanie lokalnej marki regionu.
Anna Rok

Nowy rok szkolny w Bartołtach Wielkich
Samodzielna placówka oświatowa
Tym razem przedstawię rozpoczęcie
roku szkolnego 2009/2010 z maleńkiej szkoły
podstawowej w Bartołtach Wielkich. Szkoła nie
jest już filią, lecz samodzielną placówką
oświatową.
Wiceburmistrz Barczewa pan Marek
Szter podczas inauguracji powiedział – dzień
dzisiejszy dla miejscowej społeczności jest
szczególny i bardzo ważny. Po latach powraca
pełnoprawna szkoła podstawowa. Rada Miejska
nadała jej pełną podmiotowość. Tylko taka
szkoła może się samodzielnie rozwijać, we
własnym imieniu występować po środki
zewnętrzne i cieszyć się z sukcesów. Pan
burmistrz podkreślił wielkie zasługi i wkład
pracy w funkcjonowanie filii jej kierownika,
pani Bogusławy Kowalczyk – Pani praca była
głównym powodem, że pomyśleliśmy o nadaniu
samodzielności szkole.
W Bartołtach zauważyłem bardzo
miły, rzadko spotykany, zwyczaj „pokojowego”
przekazania władzy. Zwyczaj godny
naśladowania, dzisiaj już niepraktykowany.
Pani Bogusława Kowalczyk zwróciła się do
nowej dyrektor szkoły, pani Hanny Chyżyńskiej
tymi słowami – Szanowna pani dyrektor jako
pani poprzedniczka nie ukrywam, że z radością
chciałam Pani pogratulować objęcia funkcji
dyrektora szkoły. Przekazuję na Pani ręce
klucze do szkoły z przekonaniem, że trafią we
właściwe ręce. – Taki mały gest, a cieszy i
napawa optymizmem.
Z okazji rozpoczęcia nauki szkoła
otrzymała wiele listów z życzeniami i
gratulacjami. Listy przesłali: z Ministerstwa
Edukacji Narodowej pani minister Katarzyna
Hall, z Kuratorium Oświaty w Olsztynie kurator
pani Małgorzata Bogdanowicz Bartnikowska,
Rzecznik Praw Dziecka pan Marek Michalak.
W udzielonym do gazety wywiadzie
pani Hanna Chyżyńska bardzo ciepło mówiła o
swoich poprzedniczkach, paniach Małgorzacie
Jasiukiewicz i Bogumile Kowalczyk – To ich
zasługa, że szkoła tak dobrze wygląda, pomimo
że w czasie wakacji nie przeprowadzono
żadnego remontu. W okresie ostatnich 10 lat pod
kierownictwem pani Bogusławy Kowalczyk
szkoła była sukcesywnie remontowana i
wyposażana. W klasach są miejsca czystości
wyłożone glazurą i terakotą. Wszystkie
umywalki i baterie wymieniono na nowe. W
dwóch salach sprawione zostały nowe meble,
które kupiliśmy za pieniądze Rady Rodziców i

dochodów z działalności sklepiku szkolnego. Za
własne pieniądze zakupiliśmy też komputery,
gdyż jako szkoła filialna
nie mogliśmy
skorzystać z pieniędzy ministerialnych. Został
wyremontowany dach na budynku
gospodarczym.
Pani dyrektor na już gotowe plany
zagospodarowania tego budynku. Chce
utworzyć tam salę techniki, przenieść bibliotekę
i świetlicę. W ten sposób na piętrze szkoły z
dwóch małych opróżnionych pomieszczeń po
remoncie pozyska dodatkowo dużą salę
lekcyjną. Liczy na dalszą wspaniałą współpracę
z rodzicami, którzy wspomagają szkołę pracą.
Na temat placówki pani dyrektor
powiedziała również – w szkole będzie uczyło
się 71 uczniów, w tym 43 dojeżdżających.
Nauka kontynuowana będzie na jedną zmianę.
Mamy klasy łączone. Plan zajęć układamy tak,
aby klasy nie wchodziły sobie w kolizję.
Połączyliśmy klasy drugą z trzecią oraz czwartą
z piątą. Niektóre przedmioty w tych klasach są
nauczane rozłącznie, np. język polski,
matematyka, przyroda. Połączone są natomiast
takie przedmioty, jak: WF, technika, muzyka,
plastyka, godzina wychowawcza.
Radę Pedagogiczną tworzy 16
nauczycieli, w tym 6 w pełnym wymiarze, 3 na
połówce, reszta na godzinach. W kadrze
nauczycielskiej
mamy 4 nauczycieli
dyplomowanych plus jeden w oczekiwaniu, 5
mianowanych, 3 kontraktowych i 2 stażystów.
Nasza szkoła, oprócz znacznych osiągnięć
uczniów w nauce i sporcie, odniosła 2 razy
sukces w projekcie „Janko Muzykant”. W
nagrodę dzieci były nad morzem i w stolicy. Jest
duża szansa, że nasza wiejska placówka może w
tym roku szkolnym samodzielnie skorzystać z
funduszy pozabudżetowych w ramach różnych
projektów. Wielkie nadzieje pokładamy w
tworzącym się Stowarzyszeniu z siedzibą w
Jedzbarku. Organizacja ta w swych założeniach
statutowych zapisała, że będzie pomagać naszej
szkole. Obecnie jest ona na etapie rejestracji
sądowej.
W tym roku dziennikarską wizytę
złożyłem w małej wiejskiej szkole. W szkole
gdzie wykonywana jest normalna praca, panuje
rodzinna atmosfera, życzliwość, ład i porządek.
Pani dyrektor, nauczycielom, dzieciom oraz
młodzieży życzymy sukcesów w pracy i nauce.
Jan Krakowiak

Zakończenie „Barczewskiego lata artystycznego”
Muzyka gospel w Barczewie
W letni sobotni wieczór 22 sierpnia 2009 roku miał miejsce ostatni koncert z serii
„Barczewskie lato artystyczne”.
Wystąpił zespół z muzyką gospel, łączącą w sobie elementy jazzu, muzyki
popularnej i ludowej oraz klasyki. Pewna nowość dla Barczewa. Na scenie ujrzeliśmy 70
osób. 50 z nich stanowił chór, reszta składu to sekcja instrumentalno - rytmiczna.
Pomysłodawcą warsztatów jest pan Janusz Ciepliński. prelegat Filharmonii WarmińskoMazurskiej w Olsztynie.
Gościem specjalnym koncertu była SANDY HATFIELD, pochodząca ze Stanów
Zjednoczonych, która w Barczewie gościła po raz pierwszy.
Małgorzata Prażmo
fot. Zb. Kozłowski
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Historia
Mała perełka ziemi barczewskiej

Barczewskie Kalendarium

630-lecie Bartołt Wielkich (niem. Gross Bartelsdorf)

Wrzesień

Wieś na Pojezierzu Olsztyńskim,
położona nad rzeką Pisą Warmińską, pomiędzy
jeziorami Tumiańskim i Bartołtami Wielkimi
jest małą perełką ziemi barczewskiej.
Pierwsze pisemne wzmianki o tym, że
w tym miejscu była osada pochodzą z 12
listopada 1345 roku. Obecność osady
potwierdza odkryte cmentarzysko z okresu
wczesnego średniowiecza. Lokowania wsi
dokonał jednak dopiero 8 września 1379 roku
biskup warmiński Henryk III Sorbom, który za
zasługi dla Zakonu na zasadźcę wyznaczył
krzyżackiego rycerza imieniem Bartolomeus
(Bartolomäus) von Kirschbaum. W dokumencie
lokacyjnym biskup warmiński nadał 90 włók na
założenie dzisiejszych wiosek: Bartołty i
Kierzbuń. Z tych 90 włók, wyodrębniono tylko 4
włóki, na których Bartolomeus miał wystawić
kościół. Przed śmiercią Bartolomeus von
Kirschbaum podzielił majątek pomiędzy swoich
synów.
Nazwa wsi wywodzi się z języka
pruskiego i pochodzi od imienia właściciela –
Bartolomeusa von Kirschbaumana. Do imienia
Bartolomeus dodano niemieckie dorf (wieś) i w
1379 roku wieś zwała się już Bartelsdor
(Bartoldsdorf), a w roku 1615 – Bartelsdorf. W
roku 1701 do nazwy Bartelsdorf dodano jeszcze
Gross czyli wielkie, stąd dzisiejsza nazwa
Bartołty Wielkie. Kiedy stawiano kościół, we
wsi była jedna karczma i sołtys. Budowę
świątyni ukończono dopiero pod koniec XIV
wieku. Wyposażył ją biskup warmiński Henryk
Sorbom. Jednak wieś nie miała szczęścia do
swojej świątyni. W czasie wojny polskokrzyżackiej (1519-1521) uległa ona
zniszczeniu. Zanim zbudowano kolejną, w 1574
roku biskup warmiński nakazał właścicielowi
Bartołt Wielkich wybudować nową kaplicę. 14
marca 1582 roku późniejszy biskup warmiński
Marcin Kromer konsekrował ją ku czci
Narodzenia NMP, św. Jakuba Apostoła z
Compostelli i św. Szczepana.
Z historii wiemy, że w XVI wieku wieś
była w posiadaniu Kromera, krewnego biskupa
warmińskiego Marcina Kromera. W pierwszej
połowie XVII wieku właścicielem wsi był
Stefan Sadorski, który przekazał, będący w jego
posiadaniu, młyn wodny na wyposażenie
gimnazjum jezuitów w Reszlu. Kromerowie byli
tu jeszcze w XIX wieku. Kolejny kościół, po
pożarze jaki miał miejsce w 1620 roku, został w
1702 roku odbudowany. Konsekrował go biskup
Andrzej Chryzostom Załuski. Przy budowie
wykorzystano poprzednie mury. Kościół
barokowy dotrwał do dzisiejszych czasów. Za
patronów wybrano św. Jakuba i św. Stanisława
Kostkę. Proboszczem w Bartołtach Wielkich
został rektor Kolegium Jezuitów w Reszlu.
Kościół w Bartołtach Wielkich zaliczany jest do
drugiej kategorii zabytków. Łączy on w sobie
elementy architektoniczne XVI, XVII i XIXwieczne. W XVIII wieku wieś podzieliła się na
Bartołty Wielkie i Bartołty Małe. W 1782 roku
wieś liczyła 26 domów, a w 1789 roku był też
folwark.
Trwające wojny napoleońskie
doprowadziły kościół do ruiny. Do remontu i
częściowej przebudowy przystąpiono w roku

1.09.1489 – biskup warmiński Łukasz Watzenrode
wydał surowy zakaz sprzedaży trunków podczas
odpustów.
1.09.1939 – z terenu Prus Wschodnich 3 Armia
gen. art. Georga von Küchlera, po przekroczeniu
granicy polsko-niemieckiej, skierowała się ku
Warszawie.
1.09.1939 – z polecenia gauleitera i nadprezydenta
Prus Wschodnich Ericha Kocha na terenie Prus
Wschodnich zamknięto wszystkie polskie
instytucje.
1.09.1999 – nowym dyrektorem Szkoły
Podstawowej w Barczewie została pani Krystyna
Żygadło.
2.09.1969 – w Wipsowie, oddano do użytku
gabinet biologiczny, nad którym opiekę
powierzono nauczycielce Augustynie Wiewiorra.
3.09.1889 – w Barczewie archiprezbitrem parafii
został ks. Rudolf Steffen.
5.09.1649 – dokonano konsekracji kaplicy i domu
szpitalnego w Wartemborku.
8.09.1379 – biskup Henryk Sorbom dokonał
lokacji wsi Bartołty Wielkie.
9.09.1985 – przy Szkole Podstawowej w
Barczewie odsłonięto pomnik Feliksa
Nowowiejskiego autorstwa Bolesława Marschala.
15.09.1959 – Bernard Szulc, kierownik Szkoły
Podstawowej w Wipsowie, zorganizował pierwszy
kurs ogólnokształcący dla dorosłych, na który
zapisało się 10 uczniów w wieku od 16 do 36 lat.
15-17.09.1999 – w ODK SW w Kikitach,
przedstawiciele z Zakładu Karnego w Barczewie
uczestniczyli w Międzynarodowej Konferencji
poświęconej resocjalizacji i readaptacji społecznej.
17.09.1899 – w „Gazecie Olsztyńskiej” ukazało
się ogłoszenie, że „J. Nesenberg w Skajbotach ma
tanio na sprzedaż dwukonny, mało używany wóz”.
17.09.1999 – na zaproszenie Stowarzyszenia
Byłych Mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego do
Hagen a.T.W. udali się burmistrz Barczewa
Mirosław Kuliś i przewodniczący Rady Miejskiej
Janusz Matłoka.
18.09.1979 – w Szczecinie zmarł Kazimierz
Kowalewski – burmistrz Barczewa w latach 19451948.
18.09.1969 – na Wojewódzkiej Konferencji
Biologów nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w
Wipsowie, Augustyna Wiewiorra otrzymała III
nagrodę krajową za prowadzenie szkolnej działki.
19.09.1989 – Wojewódzki Komitet Ochrony
Pamięci Walk i Męczeństwa nadał Teresie
Fiodorow odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej za opiekę nad miejscami walk i
męczeństwa.
22.09.1994 – ukazała się w wydaniu książkowym
autobiografia działacza sportowego Augustyna
Bani, „Rodak spod Gietrzwałdu”.
27.09.1890 – w Olsztynie ukazał się pierwszy
numer „Nowin Warmińskich”, pisma katolickopolskiego zorganizowanego przez księży
warmińskich. Gazeta ukazywały się dwa razy w
tygodniu, ostatni numer wyszedł 28 czerwca 1891
roku.
28.09.1871 – w Barczewie konsekrowano kościół
ewangelicko-augsburski.
28.09.1980 – w Olsztynie nastąpiło uroczyste
otwarcie wyremontowanego „Domu Polskiego”,
przedwojennej siedziby polskich organizacji.
29.09.1964 – w Państwowym Gospodarstwie
Rolnym w Barczewskim Dworze przy wykopkach
ziemniaków pracowali żołnierze z Koła Młodzieży
Wojskowej z olsztyńskiej jednostki oraz ZMSowcy i członkowie ogniska TKKF w Barczewie.
Wrzesień 1739 – w Barczewie zmarł ks. Bernard
(Behrendt) Stanisław Kasper, archiprezbiter parafii
W. Zenderowski
Barczewo.

1842, a prace zakończono w 1862 wraz z
wybudowaniem drewnianej dzwonnicy. W 1897
roku w miejscu dawnej drewnianej wieży
zbudowano murowaną, na której zawieszono
dzwony. Nad absydą umieszczono latarnię
zwieńczoną chorągiewką z datą 1888.
Katolicki kościół barokowy z pocz.
XVIII (odbudowany w 1702 r.) wystawiony
został z granitu, a przypory wskazują, że mury
pochodzą jeszcze z budowli gotyckiej. W nawie
strop drewniany z XVIII wieku z dekoracją
stiukową w prezbiterium. Ozdobą świątyni jest
wielki ołtarz barokowy z obrazem św. Jakuba z
ok. 1700 roku, o bogatej dekoracji rzeźbiarskiej,
po bokach widnieją medaliony z wizerunkiem
św. Franciszka Ksawerego i św. Ignacego
Loyoli. W nasadzie ołtarza widnieje obraz św.
Józefa z Dzieciątkiem. W świątyni umieszczono
płytę nagrobną Michała Łubieńskiego z jego
herbem z roku 1624 oraz rokokową ambonę. W
prezbiterium znajduje się Pieta z kapliczki
przydrożnej. Kościół zaliczany jest do II
kategorii zabytków.
Świątynia w Bartołtach Wielkich była
kościołem filialnym parafii w Ramsowie.
Dopiero 20 sierpnia 1862 roku stała się
samodzielną parafią. W latach późniejszych do
parafii przyłączono wieś Południowo. Tego roku
w granicach parafii było 399 katolików i 11
ewangelików.
Przez wieś Bartołty Wielkie oraz
Kierzbuń wiódł szlak przerzutów broni z
północnej części Prus Wschodnich do Królestwa
Polskiego. Po upadku powstania mieszkańcy
Bartołt Wielkich pomagali powstańcom
styczniowym, dając im schronienie.
Nie zachowały się informacje
dotyczące daty założenia szkoły. Wiadomo, że
taka placówka istniała od chwili wybudowania
kościoła, ponieważ we wszystkich wsiach
kościelnych na Warmii istniały szkoły
parafialne. W 1861 roku 370 mieszkańców
posługiwało się językiem polskim i tylko 29
niemieckim. W roku 1883 Jan Liszewski
zorganizował jedną z pierwszych na Warmii
biblioteczek Towarzystwa Czytelni Ludowych,
która funkcjonowała do 1892 roku. W latach
1890-1892 biblioteczką kierował Michał Getta,
a kolektorem był miejscowy krawiec Dost.
Ponownie założona w okresie plebiscytu (1920
r.) biblioteczka działała do roku 1926. Kierował
nią Jan Szafryna. W 1926 roku liczyła ona 75
woluminów.
Od 1880 roku parafia w Bartołtach
Wielkich podlegała terytorialnie pod dekanat
wartemborski. Na podstawie spisu w 1910 roku
wieś liczyła 739 ha. Było 47 budynków
zamieszkałych i 99 gospodarstw. We wsi
zamieszkiwały 452 osoby, w tym 396 Polaków i
56 Niemców. W okresie międzywojennym
Bartołty Wielkie znane były z łosierów.
Wówczas do kościoła przybywali wierni z
innych parafii. W 1911 roku, w wyborach do
Reichstagu, na Walentego Barczewskiego
mieszkańcy wsi oddali prawie wszystkie głosy.
W dwudziestoleciu międzywojennym
na terenie wsi działały polskie organizacje:
Związek Polaków w Niemczech (1922-1939),
do którego należało 5 osób: Józef Lehmann,
Ciąg dalszy na str.11
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Informacie
Mamy nowego Gwardiana Klasztoru oo. Franciszkanów w Barczewie
O. Leszek ofm (Mikołaj Czyściecki)
Przybyły do Barczewa na początku
lipca 2009 roku o. Leszek o swoim rodowodzie
rozpoczął mówić z wielką skromnością. Po
długiej namowie powiedział, że urodził się na
Kujawach, w niedogodnych i trudnych czasach.
Przeżył śmierć Stalina. Tam ukończył Szkołę
Podstawową, a w Inowrocławiu Technikum
Elektryczne uzyskując zawód technika
elektryka. Po maturze wstąpił do Zakonu św.
Franciszka w Osieczynie koło Leszna, gdzie
rozpoczął nowicjat. Studia w Wyższym
Seminarium Duchownym ukończył w
Katowicach-Panewnikach. W roku 1982 przyjął
święcenia kapłańskie. Następnie, przez pięć lat,
jako wikary pracował w parafii w Pakości.
Potem przez kolejne dwa lata w Chorzowie. W
roku 1989 został proboszczem kościoła pw. św.
Antoniego z Padwy w Katowicach-Stare
Panewniki. Z chwilą, kiedy w roku 1991
powstała nowa prowincja św. Franciszka w
Poznaniu, jej decyzją został skierowany do
Wejherowa oczekując na objęcie nowej
placówki w Kadynach koło Elbląga, gdzie
Ciąg dalszy ze str.10

Józef Ruch, Jan Szffryna, August Szczepański i
Józef Sosnowski, który był mężem zaufania IV
Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech. W
tym samym okresie działał Związek
Towarzystw Młodzieżowych. Mimo to w
plebiscycie z 1920 roku oddano 265 głosów za
Niemcami, a za Polską 29.
28 stycznia 1945 roku do Bartołt
Wielkich wkroczyły wojska Armii Czerwonej.
Do 1945 roku we wsi (między Jeziorem
Tumiańskim a wsią) znajdował się cmentarz
ewangelicki. W latach siedemdziesiątych,
pomimo sprzeciwu miejscowych, postawiono
tam domki jednorodzinne. We wsi znajdowało
się także cmentarzysko z okresu wczesnego
średniowiecza. Po roku 1945 Bartołty Wielkie
były wsią sołecką. W roku 1946 otwarto tu
szkołę, w 1947 sklep, a w 1951 uruchomiono
pocztę.
W Bartołtach urodzili się m.in.:
Walenty Gotzein – misjonarz i kaznodzieja
polski, duszpasterzujący w Świętej Lipce,
Walenty Blockhagen – kanonik warmiński,
Ludwik Durandt – działacz plebiscytowy,
Michał Rozotowski – zarządca folwarków
jezuickich, Jan Szaffryna – działacz warmiński i
organizator czytelnictwa. Natomiast Michał
Flakowski – gawędziarz ludowy, działacz
plebiscytowy – związany był z tą wsią.
Bartołty Wielkie to także kapliczki
ozdobione figurkami. Jedna przedstawia św.
Floriana. Natomiast Pietâ, dawniej własność
wsi, zdobi dziś Muzeum Warmii i Mazur w
Olsztynie.
Wojciech Zenderowski
Słowniczek:
- włóka (chełmińska) = 16,8 ha = 30 morgów
- zasadźca – wyznaczona osoba, która w imieniu
właściciela ziemi i na podstawie uzyskanego od
niego przywileju lokacyjnego zajmowała się
organizacją w założeniu wsi.

pracował do 2003 roku. Tam odbudował z ruin
klasztor i kościół franciszkański w stylu
barokowym i utworzył wspólnotę parafialną w
liczbie 500 osób. W tym samym roku został
skierowany do Miłakowa, gdzie pracował przez
trzy lata. Stamtąd skierowany został do
Wejherowa na Kalwarię Kaszubską, gdzie
pracował przez kolejne trzy lata.
Po Kapitule Prowincjonalnej w
Poznaniu, w lipcu 2009 roku, jako gwardian
klasztoru skierowany został do Barczewa. Tu,
przed nowym gwardianem i całą wspólnotą
zakonu, czeka ogrom prac. O. Leszek nadmienił,
że przysłany został do Barczewa, do klasztoru,
który jest perełką miasta. A jego zadaniem jest
podniesienie leżącej w błocie, poniekąd
zapomnianej perełki, oczyszczenie, dodanie
blasku i takiej, odnowionej pozostawienie
mieszkańcom pięknego grodu.
O. Leszek stwierdził, że przed nim i
wspólnotą zakonną jest wiele ambitnych rzeczy
do zrobienia, w tym prac remontowych. Z
długiej listy wymienił: osuszenie kościoła i
zabezpieczenie dachu, zakonserwowanie
bocznych ołtarzy oraz ambony, zabezpieczenie
sklepienia świątyni, wymiana instalacji
elektrycznej, przystąpienie za zgodą
konserwatora do położenia nowej elewacji
kościoła rozpoczynając prace od strony
frontowej z uzupełnieniem brakujących rzeźb.
Myśli nad odnowieniem fresków i
zabezpieczeniem przepięknych stelli. Pozostałe
prace są w trakcie uzgadniania. Nowy gwardian

fot. W. Zenderowski

ma cichą nadzieję, że przy wsparciu władz
miasta, miejscowych sponsorów, którym na
sercu leży dobro narodowe w realizacji
remontów i prac konserwatorskich oraz ludzi
dobrej woli uda się to wszystko zrobić.
Warto nadmienić, że wraz z o.
Leszkiem, do klasztoru w Barczewie przybyli: o.
Dawid ofm (Dawid Szulc), który objął funkcję
proboszcza parafii św. Andrzeja Apostoła i o.
Kosma ofm (Kosma Rejmer). Wymienieni wraz
z zastałym bratem Arturem ofm (Artur Dubis),
stanowią obecny skład klasztoru oo.
Franciszkanów w Barczewie.
Wojciech Zenderowski

Powojenna historia klasztoru oo. Franciszkanów w Barczewie
Powojenna historia klasztoru oo.
Franciszkanów w Barczewie i losy zakonników
nie są odległe. Dokładnie 2 października 1982
roku, po stu siedemdziesięciu latach, do
przyklasztornego kościoła pw. św. Andrzeja
Apostoła jako pierwszy przybył ojciec Zbigniew
ofm (Jan Krzystek), któremu towarzyszył o.
Prowincjał z Kalwarii Zebrzydowskiej. Ojciec
Zbigniew mianowany został rektorem kościoła
filialnego pw. św. Andrzeja Apostoła. Na
początku roku 1983 do o. Zbigniewa dołączył o.
Adam ofm (Romuald Miller), potem o.
Włodzimierz ofm (Włodzimierz Szklarski) i o.
Ernest ofm (Ernest Paradyż). Tak przedstawiał
się pierwszy skład zakonników. Przypomnijmy,
że o. Zbigniew był wikarym parafii, a do jego
obowiązków należało także otoczenie opieką
duszpasterską więźniów politycznych
przebywających w miejscowym więzieniu.
Mieszkańcy Barczewa nie ukrywali, że wraz z
pojawieniem się zakonników powróciła
nadzieja na uratowanie sanktuarium,
pierwszego klasztoru zakonu oo.
Franciszkanów na Warmii. 20 czerwca 1987
roku o. Zbigniew mianowany został
przełożonym (gwardianem) i ekonomem
klasztoru, a od 2 października tego samego roku
Ojcem Duchownym Dekanatu Barczewo. Za
jego urzędowania wybudowano dom
mieszkalny dla zakonników i przystąpiono do
remontu świątyni.
1 lipca 1989 roku, na wniosek

dziekana dekanatu barczewskiego, abp Edmund
Piszcz dekretem erygował przy kościele
klasztornym parafię pw. św. Andrzeja Apostoła.
Ustalono nowe granice parafii, która
obejmowała część miasta na lewym brzegu Pisy,
bez ulicy Nowowiejskiego oraz wsie w
pierwszym podziale: Jedzbark, Odryty,
Krupoliny, Kierzliny, Studzianek, Rajczuchy,
Mokiny, Zalesie, Wrócikowo Nowe i
Wrócikowo Stare.
19 marca 1991 roku franciszkanie z
Barczewa wraz z klasztorem przeszli z
dotychczasowej Prowincji mieszczącej się w
Kalwarii Zebrzydowskiej do nowo utworzonej
pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu Braci
Mniejszych w Poznaniu. Tego samego roku
nastąpiły zmiany wśród barczewskiej wspólnoty
zakonnej. 22 lipca 1991 roku odeszli z parafii
św. Andrzeja oo. Zbigniew i Włodzimierz do
Ciechocinka, a o. Ernest do Poznania. Na ich
miejsce przybyli: o. Brunon ofm (Bogdan
Kasperski), któremu powierzono obowiązki
proboszcza oraz o. Florencjan ofm (Florencjan
Szymański), o. Manswet ofm (Manswet
Rzepka), o. Romuald ofm (Romuald Jaworski).
Później przybyli br. Albert ofm (Albert
Łapucha), br. Symeon ofm (Symeon Garbul), br.
ofm Dacjan (Dacjan Płoszyński).
Mottem ojców zakonnych była
modlitwa i praca. Ich apel o wsparcie materialne
w ratowaniu zabytków w świątyni odniósł
pożądany efekt. Z drugiej strony nie ominęły ich
Ciąg dalszy na str.12
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Międzynarodowa współpraca. Wizyta delegacji z Hagen a.T.W.
28 sierpnia 2009 roku w sali
konferencyjnej barczewskiego ratusza miało
miejsce uroczyste spotkanie, którego
gospodarzami byli Lech Jan Nitkowski
burmistrz Barczewa i Elżbieta Zacharewicz
przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie.
Na spotkanie przybyła niemiecka delegacja z
Hagen a.T.W., na czele z burmistrzem,
przedstawiciele Urzędu i Komisji Rady z Hagen
a.T.W.
Spotkanie rozpoczął burmistrz
Barczewa, który przywitał delegację i
zaprezentował ratusz jako obiekt zabytkowy.
Pani Elżbieta Zacharewicz także skierowała
słowa powitania do zgromadzonych.
Podkreśliła znaczenie miejsca spotkania, w
którym na co dzień zapadają bardzo ważne
decyzje, powstaje prawo miejscowe, plany
wieloletnie, inwestycyjne, społeczne. Radni
kontrolują pracę burmistrza i
podległych mu instytucji.
Przewodniczący doceniła
znaczenie przybycia
delegatów niemieckich jako
obserwatorów poczynań Rady
barczewskiej. Poprosiła
zarówno o słowa wsparcia, jak
i o słowa konstruktywnej
krytyki.
Poruszona została
sprawa kościoła
ewangelickiego w Barczewie.
W obecnej chwili z kościoła
wywożone są cenne eksponaty
i burmistrz wyraził obawę, że
zostaną tylko dwa eksponaty –
głowa generała i przepiękny
piec, którego nie pozwoli
wywieźć. Burmistrz wyraził życzenie by
stworzyć współpracę przynajmniej trzech
krajów, pozyskać środki i stworzyć na terenie
Ciąg dalszy ze str.11
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także nieszczęścia. W nocy z 28 na 29 sierpnia
1993 roku, z kościoła skradziono dwa
średniowieczne obrazy przedstawiające św.
Bonawenturę i św. Annę z Marią i Dzieciątkiem
Jezus na rękach. Kolejną stratą, jak mawiali sami
zakonnicy, był fakt kiedy 10 sierpnia 1994 roku
Bóg powołał do siebie o. Adama. Był on
pierwszym w powojennej historii zakonnikiem,
który spoczął na cmentarzu komunalnym w
Barczewie.
15 września 1994 roku do Barczewa
przybył o. Michał ofm (Michał Błachowicz) –
stacjonariusz. W lipcu 1995 roku przystąpiono
do remontu dachu. Odnowiono elewację
południową, naprawiono instalację elektryczną.
Poddano wzmocnieniu wschodnią ścianę
prezbiterium (od strony więzienia). W
niedługim czasie o. Brunona (Brunona
Kasprowskiego) zastąpił nowy gwardian i
proboszcz o. Dezyderiusz ofm (Dezyderiusz
Głodowski), a o. Romuald ofm (Jaworski) został
wikariuszem domu i wikariuszem parafialnym.
Przybył także br. Salezy ofm (Jarosław
Siemiński), który jako pierwszy od czasu
reaktywowania klasztoru odbył nowicjat.
Kontynuowano prace remontowe przy świątyni.

12

tego obiektu Centrum Współpracy
Międzynarodowej. W 2010 roku minie 15 lat
współpracy między Barczewem, a Hagen a.T.W.
Jest to jedna z najstarszych współpracy w
Polsce, a na pewno w powiecie olsztyńskim.
Do zgromadzonych słowa powitania i wyrazy
wdzięczności za zaproszenie skierował także
burmistrz Hagen a.T.W. Podkreślił, że Hagen
oraz Barczewo łączy nie tylko polityka, ale także
wieloletnia przyjaźń. W tym roku dwaj
członkowie delegacji niemieckiej byli pierwszy
raz w Barczewie. Burmistrz Hagen przekazał na
ręce burmistrza Nitkowskiego prezent w postaci
kwoty pieniężnej. Burmistrz Barczewa
zapewnił, że wedle życzenia zostanie ona
przekazana na potrzeby młodzieży w gminie
barczewskiej.
Kolejnym punktem spotkania była

fot. archiwum

krótka prezentacja multimedialna „Barczewo –
miasto i gmina”. Burmistrz Barczewa rozpoczął
od przypomnienia, że w tym roku miasto
W czerwcu 1997 roku przybył o. Wergiliusz ofm
(Wergiliusz Patulski). W tym czasie
odrestaurowano organy oraz zainstalowano trzy
nowe dzwony kościelne i odnowiono kaplicę św.
Antoniego.
W czerwcu 1998 roku o. Romuald i o.
Wergiliusz przeniesieni zostali do klasztorku oo.
Franciszkanów w Brodnicy, gdzie o. Romuald
został gwardianem i proboszczem, a o.
Wergiliusz, po krótkim pobycie, z misją
wyjechał do Libii.
20 czerwca 2000 roku do Klasztoru
oo. Franciszkanów i parafii pw. św. Andrzeja
Apostoła przybył o. Honorat ofm (dr Honorat
Rzepka) – gwardian i ekonom. Zastąpił on o.
Dyzeriusza, któremu powierzono klasztor oo.
Franciszkanów w Szwecji. Wraz z o. Honoratem
przybyli nowi zakonnicy: o. Eneasz ofm (Eneasz
Kowalczyk) – wikariusz domu i wikariusz
parafii, o. Joel ofm (Kokott) – proboszcz, o.
Adam ofm (Adam Szymański) – do dyspozycji
przełożonych i br. Leon ofm (Leon
Nowakowski) – kucharz i zakrystian. Z chwilą
objęcia urzędu gwardiana klasztoru przez o.
Honorata, wszelkie prace remontowe przy
kościele św. Andrzeja Apostoła stały się bardziej
widoczne.
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obchodzi 645-lecie nadania praw miejskich, a
uroczystości obchodów rozpoczęły się 6
czerwca 2009 roku w kościele św. Anny w
Barczewie. Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie opracowało i wydało z tej okazji
książkę o Barczewie pt: „Barczewo. Miasto
wielu kultur”.
W dalszej części prezentacji
przedstawiona została obecna oferta turystyczna
gminy Barczewo. Podkreślono zwiększone
walory turystyczne, zdrowotne, duchowe i
estetyczne terenów gminy, przedstawiono
zabytki, które warto zwiedzić tak zwane perły
kultury, którymi szczyci się Barczewo, a także
rozwijające się lub nowo powstałe
gospodarstwa agroturystyczne. Na zdjęciach
goście spotkania ujrzeli zmiany wizerunku
miasta na przestrzeni ostatnich lat, a zwłaszcza
ostatniego roku. Warty wspomnienia był także
fakt o zwiększaniu się ilości imprez
kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych w
Barczewie i gminie. Prezentacja podsumowana
została słowami: „Do Barczewa warto
przyjechać”.
Spotkanie odbyło się w bardzo miłej i przyjaznej
atmosferze. Poruszone zostały różnorodne
tematy. Radni oraz członkowie delegacji
opowiadali o swojej pracy, wymieniali
doświadczenia.
Sala, w której umieszczono trzy flagi:
polską, niemiecką i Unii Europejskiej,
przypominała, że odbywa się w niej ważne
spotkanie dotyczące współpracy
międzynarodowej dwóch europejskich państw.
Na zakończenie burmistrz Barczewa wręczył
delegacji niemieckiej prezenty, wśród których
znalazła się publikacja „Barczewo. Miasto
wielu kultur”. Po spotkaniu wszyscy zebrani
udali się na spacer ulicami miasta, a następnie do
barczewskiego gimnazjum.
Małgorzata Prażmo
W niedługim czasie, bo w roku 2003 o.
Joela ofm (Kokott), zastąpił o. Nikodem ofm
(Smasz), który został zastępcą przełożonego
klasztoru i proboszczem parafii św. Andrzeja
Apostoła. W 2004 roku przybył br. Artur ofm
(Dubis). W lipcu 2009 roku klasztor oo.
Franciszkanów w Barczewie opuścili: o.
Honorat (dr Honorat Rzepka), który przeszedł
do Brodnicy, o. Nikodem (Smasz) – przeszedł do
klasztoru Pakość obejmując funkcje proboszcza
i gwardiana, o. Eneasz (Eneasz Kowalczyk) –
przeszedł do Wejherowa. W lipcu 2009 roku
przybyli: o. Dawid ofm (Dawid Szulc), który
objął funkcję proboszcza parafii św. Andrzeja
Apostoła i o. Kosma ofm (Kosma Rejmer).
Wymienieni ojcowie wraz z zastałym br.
Arturem ofm (Artur Dubis) stanowią obecną
wspólnotę zakonną klasztoru oo.
Franciszkanów w Barczewie.
Wojciech Zenderowski
Słowniczek
OFM – (Ordo Fratum Minorum) – Zakon Braci
Mniejszych, zwany popularnie Franciszkanie.

Społeczeństwo
Wygląda na to, że myślenie nie ma
przyszłości. Gdy głowa nie myśli, panoszy się
głupota. W Barczewie stawia sobie pomnik.
Fantazji, a nie zdrowego rozsądku, należy
pogratulować drogowcom, budowniczym ciągu
drogowego rozpoczynającego się od wiaduktu
położonego naprzeciw wsi Ruszajny. Historia
drogi i ulicy zaczęła się w sierpniu 2007 roku.
Jest ona efektem kompromisu i porozumienia
zawartego pomiędzy stronami, tj. negocjatorami
gminnymi a przedstawicielami Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Olsztynie. W zamian za rezygnację z budowy
węzła komunikacyjnego planowanego na
rogatkach wsi Ruszajny od strony Biskupca,
wieś miała otrzymać wiadukt i drogę łączącą z
polami po prawej stronie krajowej 16-stki,
miasto zaś wybudowane i wyremontowane ulice
uzgodnionego ciągu.
O perypetiach drogowych w Ruszajnach mówią
jej mieszkańcy:
Pani Teresa Gaweł – Jak robili plany pod drogę,
która biegnie równolegle do nasypu 16-stki,
Zarząd Drogowy zakupił od mego syna Bogdana
27 arów ziemi, tj. działkę Nr 165/42. Miała to
być droga dla rolników. W czasie jej budowy
okazało się, że mierniczowie źle wyznaczyli
trasę. Wytyczyli drogę 2 m w naszym polu i
p o l a c h s ą s i a d ó w. O ś w i a d c z y l i ś m y
budowniczym, że najpierw tę ziemię powinni
kupić, a potem budować na niej drogę. „Nasz syn
Bogdan sprzedał Wam tyle ziemi ile chcieliście”.
Zdenerwowani drogowcy na drugi dzień
przywieźli geodetę, który po ponownym
pomierzeniu powiedział „za daleko weszliśmy”.
Drogowcy aby zmieścić drogę rolniczą,
pomiędzy granicą naszych pól a 16-stką
dokonali obcięcia skarpy nasypu. W efekcie tej
operacji skarpa jest bardzo stroma, pod
wpływem deszczu rozmywa się i zamula
jezdnię. Droga, a raczej dróżka, która dociera do
zabudowań gospodarczych państwa Dybców
jest za wąska. Pojazdy rolnicze się nie miną,
przepęd bydła jest niemożliwy. Do dnia
dzisiejszego drogowcy nie usunęli szkód, jakie
wyrządzili przez złe wytyczenie trasy. Nie
przywrócili stanu poprzedniego. Płot dalej jest
rozebrany, słupków granicznych nie ma.
Praktycznie nie wiemy gdzie są nowe i stare
granice naszych działek. Do tej pory nikt z
gminy do nas nie dotarł i z nami nie rozmawiał.
Na pytanie dlaczego ulica biegnąca
spod wiaduktu jest wygięta i zwężona, pani
Teresa mówi – nie wiem. Pokazuje mi mapę i
wskazuje palcem, że według jej rozumowania,
gdyby ulicę poprowadzili po granicy działek
65/43 i 165/35 (własność Bogdana, syna pani
Teresy), jezdnia byłaby prosta z bardzo małym
łukiem. Patrząc na wiadukt mam wrażenie, że
znajduje się on nie w tym miejscu, w którym stać
powinien. Gdyby był przesunięty 4 m bliżej
Barczewa, byłby idealnie wpasowany w
projektowaną ulicę, bez zawijasów, zakrętów i
łuków. W sporze z drogowcami przekonaliśmy
się, że w czasie budowy drogi rolniczej panował
bałagan. Być może na tej ulicy coś podobnego
występuje.
Pani Irena Dybiec, rolniczka z Ruszajn
opowiedziała o swoim konflikcie z drogowcami.
Z jej wypowiedzi wynika, że budowniczowie nie
są tacy bezradni i bezsilni. W stosunku do jej
rodziny i gospodarstwa rolnego, w imieniu

Efekt kompromisu...? Pomnik
polskiego prawa robili co chcieli. Obca była im
krzywda, którą nam wyrządzili – mówi pani
Irena. – Procedura ich postępowania wyglądała
w ten sposób: w dniu 24 stycznia 2004 roku
geodeta przyszedł do nas i wręczył nam wycenę
działek z drukiem do notariusza oraz pismem
przewodnim z gminy. Przedtem nikt z nami nie
rozmawiał odnośnie wyceny wartości gruntów i
wywłaszczenia. Najpierw sami wycenili grunt,
następnie zajęli działkę, a dopiero za rok
wywłaszczyli sądownie i zapłacili. Nasze
gospodarstwo rolne zostało pomniejszone o
ponad 3 hektary żyznej ziemi. Grunty rolne
zostały oddzielone od zabudowań
gospodarczych. Droga bydła na pastwiska
położone po drugiej stronie nasypu wydłużyła
się o ponad 700 metrów. Dzisiaj całe stado bydła
stoi w oborze, a pasze im się dowozi. Mamy
problem, nie wiemy co dalej robić. Jako rolnicy
nie mamy dodatkowych źródeł dochodu.
Przychody z rolnictwa zostały uszczuplone.
Straciliśmy dopłaty unijne. Wycena ziemi była
dla nas krzywdząca. Zaproponowano nam 8.40
zł za m2 innym pokornym nie rolnikom po 10 zł
za m2. W sporze z tak potężną machiną
urzędniczą nie mieliśmy żadnych szans. W 1973
roku, gdy budowano starą drogę, państwo
polskie wywłaszczyło nas z 16 arów ziemi, za
które do dzisiaj nie zapłaciło. Oficjalnie
powiadomiono nas pismem, że państwo nie ma
pieniędzy. Bałagan organizacyjny w
drogownictwie był i jest wielki. W 2007 roku
zastępca dyrektora pan Kaczor z olsztyńskiej
GDDKiA pismem zapewnił nas, że będziemy
mieli drogę do przejazdu sprzętu i przegonu
bydła. Inne ważne osoby w Dyrekcji, jak
ówczesny naczelnik pewnego wydziału i
kierowniczka projektu, robiły wszystko, ażeby
tej drogi nie wybudować. O ich szkodliwym
działaniu nie wiedział nawet dyrektor. Pomocy
prawnej w naszej sprawie nie otrzymaliśmy od
nikogo. Spotkał nas przykry afront. Po zebraniu
wiejskim nasza sprawa została skwitowana
przez naszego burmistrza następującymi
słowami – „niektórzy chcieliby, by za ziemię
płacono im złotem”. To nas boli.
Korespondencja państwa Ireny i
Edmunda Dybców jest obszerna. Państwo
Dybcowie wyczerpali procedurę odwoławczą w
sądach RP. Noszą się zamiarem zaskarżyć
państwo polskie do Strasburga.
W imieniu społecznym
W dniu 10 sierpnia br. osobiście
zaprosiłem i zawiozłem na miejsce budowy
dwoje urzędników gminy, aby pokazać im
radosną twórczość budowniczych. Miałem
nadzieję, że kompetentni, odpowiedzialni
urzędnicy po wizycie spowodują skuteczną
interwencję u wykonawcy. W czasie rozmowy z
k i e r o w n i k i e m b u d o w y, w o b e c n o ś c i
pracowników ratusza, usłyszałem od niego
informację, że ten stan rzeczy związany jest z
faktem, że „starszy pan nie zgodził się
odsprzedać drogowcom tego skrawka ziemi”
(jednocześnie kierownik pokazał na planie łąkę
– miejsce wygięcia i zwężenia ulicy). Analizując
mapę i stan posiadania gminy w tym miejscu
uważam, że można było wybudować ulicę, nie
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kupując tego kawałka łąki. W tej okolicy gmina
posiada dużo własnej ziemi. Tuż obok stacji
diagnostycznej, z boku posesji pana Pawła
Ksepki są wyodrębnione dwie piętnastoarowe
działki, oznaczane numerami 51/53 i 51/54 –
własność gminy. Wystarczyło zaproponować
wymianę. Droga – ulica byłaby prosta,
normalnej szerokości i nie byłaby posadowiona
na zasypanym rowie odwadniającym.
Napisałem droga – ulica, bo będzie ona nam
drogą. Niedługo nowa władza samorządowa
zacznie ją prostować, ale już za nasze, gminne
pieniądze. Rozmawiając z budowniczymi drogi,
oni to za wszystkie trudności od planowania do
zakończenia budowy obwiniają tzw. święte
prawo własności. Twierdzą, że właściciele
gruntów nadmiernie z niego korzystają i nie
godzą się na odsprzedaż ziemi. Gdyby tak było,
to w Polsce nie można by było zbudować
kawałka drogi. A jednak budują, szybciej, lepiej
i z rozmachem. Wypowiedź pani Ireny Dybiec
świadczy o tym, że święte prawo własności dla
rolnika nie istnieje.
W sobotę 22 sierpnia w godzinach
popołudniowych na imprezie okolicznościowej
na placu przed ratuszem w bezpośredniej
rozmowie, raportowałem burmistrzowi
Lechowi Nitkowskiemu zauważony problem.
Zapytałem go czy urzędnicy z ratusza
zrelacjonowali mu wizytę dnia 10 sierpnia. Pan
burmistrz powiedział mi, że nie. Z zebranych
informacji wynika wniosek, że dwie instytucje
GDDKiA i barczewski ratusz nie
współpracowały w zakresie wzajemnych
uzgodnień. Bo gdyby współpracowały, takiego
bubla by nie było. Mnie się wydaje, że
bezpośrednią winę ponoszą planiści i
projektanci. Trasę ulicy i drogi rolniczej na
mapie kreślili po dużym kielichu lub na
olbrzymim kacu. Świadczą o tym krzywe kreski
i zawijasy na planie. Najpierw zaplanowali
wiadukt kilka metrów za daleko od osi jezdni a
później dopasowali drogę. Na końcu
planowania i kreślenia zabrakło im ziemi.
Budowniczym myśleć nie kazano i wybudowali
bubel jaki im planiści zaplanowali.
W majowym wydaniu naszej gazety w
wywiadzie pani Maria Sidor sołtys Wójtowa
wypowiedziała pewną myśl cyt.: „Powiem
szczerze, sołtys ani na krok nie może sobie
Ciąg dalszy na str.14
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Informacje

Relacja z obrad XXXII sesji Rady Miejskiej w Barczewie
Tym razem więcej czasu poświęcę
ustalaniu porządku obrad. Wydawało mi się, że
to formalność. Zbierze się prezydium Rady i
zadecydują o czym mają dyskutować na sesji.
Dużo cierpliwości i pracy musiała wykazać
przewodnicząca Elżbieta Zacharewicz, aby
ostatecznie radni ustalili i zatwierdzili porządek
obrad. Zaczęło się od zgłoszenia wniosku
formalnego przez wiceprzewodniczącego Jana
Połowianiuka o przywrócenie do porządku
obrad punktu w brzmieniu: „Wystąpienia i
zapytania sołtysów oraz przewodniczących Rad
Osiedlowych”. W uzasadnieniu radny dodał –
uważam, że sołtysi i przewodniczący Rad
Osiedlowych są bardzo ważnym ogniwem w
strukturze samorządowej. Tak naprawdę są
głosem społeczności sołeckiej i powinni mieć
możliwość wypowiedzenia się. Drugi
wiceprzewodniczący Bogdan Matłoka nie
pozostawał dłużny koledze. Ponowił podobny
wniosek tej samej treści, złożony wcześniej na
poprzedniej nadzwyczajnej sesji Rady
Miejskiej. Ze względów formalnych nie mógł
on być rozpatrywany. W trakcie dalszej dyskusji
radny Matłoka swój wniosek ograniczył tylko
do zapytań. Przewodnicząca Zacharewicz,
popierając wersję Bogdana Matłoki,
argumentowała, że sołtysi co miesiąc spotykają
się z burmistrzem i tam mają możliwość
wypowiedzenia się. W trakcie głosowań
wniosek radnego Matłoki zyskał większość.
Jako obserwator muszę stwierdzić, że sołtysi i
przewodniczący Rad Osiedli byli
niezadowoleni z podjętej decyzji. W
zdenerwowaniu mówili, że na forum Rady nie
mają możliwości wypowiedzenia się o istotnych
sprawach sołectwa. Nie przyjęli do wiadomości
wyjaśnienia przewodniczącej, że regulamin
Rady wystąpień sołtysów nie przewiduje. Były
głosy, ażeby zmienić regulamin. Słuszność tego
postulatu można było zauważyć w czasie, gdy
sołtysi składali „zapytania”. Składały się one z
dwóch części, tj. długiego wstępu i właściwego
krótkiego pytania. Przewodnicząca, kolejno
zabierającym głos sołtysom, zwracała uwagę,
by nie wypowiadali się, a tylko zadawali
pytanie. Tocząca się dyskusja uświadomiła mi
prawdę, że teraźniejszość wymusza zmianę
regulacji podjętych przed laty. Propozycje
sołtysów były różne. Po pierwsze, dać się
każdemu wypowiedzieć, wyznaczając mu 2
minuty na wyrażenie swoich myśli. Gadulskim,
nieudacznym mówcom konsekwentnie
Ciąg dalszy ze str.13

odpuścić w swej pracy, musi ciągle chodzić,
przypominać, namawiać, wykłócać się,
negocjować i Bóg wie co jeszcze”. O tej
zasadzie samorządowca zapomnieli ludzie
pracujący w ratuszu, sołtys i Rada Sołecka wsi
Ruszajny.
Na zakończenie powiem – dotychczas
uważałem, a nawet byłem przekonamy, że w tej
kadencji samorządu gmina definitywnie
zerwała z niechlubną tradycją, kiedy to w
przeszłości nasi burmistrzowie, bez konsultacji,
uzgodnień i zastrzeżeń, w ciemno podpisywali
to, co podsunęła im do podpisu GDDKiA. A
może się mylę?
Jan Krakowiak
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odbierać głos, przerywać w pół słowa po
upływie czasu. Taki zapis w regulaminie ułatwi
prowadzenie obrad sesji. Po drugie, po co
tolerować fikcję, jeżeli żaden sołtys, zabierając
głos, regulaminu nie przestrzega. Wniosek sam
się nasuwa – zmienić zapis w regulaminie.
Z wieloletnich moich pobytów na sali obrad
wiem, że statystycznie wypowiada się co
czwarty sołtys, przewodniczący Rady Osiedla.
Grono wypowiadających się na każdej sesji jest
podobne. Niektórzy radni, dyżurni dyskutanci, z
sesji na sesję zadają te same pytania, w których
nie są oryginalni. Świadczyć to może o ich małej
skuteczności w interpelacjach i zapytaniach.
Ważne inicjatywy w gminie pomiędzy
sesjami
Burmistrz Lech Nitkowski
informował Radę, że dwa razy spotykał się w
sprawie boiska sportowego w Łęgajnach i jest
szansa pozyskania nowej działki ziemi pod jego
budowę.
Odbył spotkanie z prezesami ZUK, którzy
zwrócili się z inicjatywą przywrócenia
funkcjonowania wysypiska odpadów
komunalnych w Łęgajnach. Inicjatorom
spotkania przedstawił warunki jakie są
niezbędne do reaktywowania zamkniętego
wysypiska. Po pierwsze, musieliby uzyskać
wszystkie zgody i dokonać przekształcenia w
planie zagospodarowania przestrzennego 15 ha
ziemi gospodarstwa rolnego po byłym
właścicielu p. Adamiaku. Po drugie, musiałaby
być zgoda mieszkańców sołectw Łęgajny,
Kaplityny i Nikielkowo. Poza tym alternatywą
jest realizacja wspólnego programu 36 gmin w
sprawie budowy spalarni odpadów
komunalnych. Budujmy to, na co nasze Rady
wyraziły zgodę – powiedział burmistrz.
W starostwie odbyło się spotkanie w
sprawie wdrożenia programu przeciw
wykluczeniu. Istotą programu jest pomoc
ludziom wykluczonym, niedającym sobie rady
w życiu. W każdej gminie program przewiduje
dostarczenie 10 komputerów wybranym
rodzinom.
W starostwie rozmawiano o nowym
pomyśle remontu drogi Olsztyn – Łęgajny. Tym
razem propozycja odnosi się do położenia nowej
nawierzchni, dywanika asfaltowego od granicy
Olsztyna przez wieś Nikielkowo. Uznano, że
odcinek drogi Nikielkowo – Łęgajny jest w
dobrym stanie. Wygląda na to, że nasi radni
mieli rację, wcześniej odrzucając propozycję
starostwa olsztyńskiego dotyczącą położenia
dywanika na odcinku drogi od granic
Nikielkowa do Łęgajn.
Na osiedlu domków jednorodzinnych
trwają pracę przy układaniu kanalizacji wodnościekowej. Położenie jej jest warunkiem
prowadzenia kolejnych prac budowlanych.
Wójtowo w instalacji wodociągowej ma już
wodę ze studni barczewskich.
Trwają intensywne prace brygady Zakładu
Energetyki Cieplnej w montowaniu kotłowni na
gaz ziemny. Barczewo niedługo będzie wolne
od dymu. Zlikwidowana zostanie stara
kotłownia przy ul. Wojska Polskiego, opalana
węglem.
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W rozpoczynającym się roku
szkolnym będą wydawane posiłki
regeneracyjne dla uczniów. Bardzo często jest to
dla dziecka jedyny ciepły posiłek w ciągu dnia.
Zakończono remont chodnika przy ulicy
Lipowej. Ku końcowi zbliżają się prace
remontowe chodników na Osiedlu Słonecznym.
Pytania radnych
Jeszcze burmistrz nie zdążył odebrać
w użytkowanie od firmy budowlanej amfiteatru
a już radny Piotr Mostek zmartwił się kto będzie
pilnował obiektu. Radny pytał burmistrza o
monitoring i zabezpieczenie przed dewastacją.
W imieniu wyborców, mieszkańców ulicy
Miłej, postulował wycięcie drzewa
zasłaniającego widoczność kierowców na ulicę
Wojska Polskiego
Radny Ryszard Kulesza z Odryt podziękował
burmistrzowi za skuteczną interwencję w
sprawie dokumentacji ppoż. Zapytał o
wodociąg do Klucznika i czy będzie budowany
w tym roku. Jednak przede wszystkim
interesował go problem dróg. Zapytał, czy drogi
wiejskie to wielkie tabu. Radny powiedział –
przewodnicząca Rady Miejskiej otrzymała
sprawozdanie. W jego pierwszej części,
dotyczącej Barczewa, podaje się szczegółowo
ilość ulic, chodników oraz gdzie i kiedy je
zrobiono. Natomiast w drugiej części, drogi w
terenie, wszystko podaje się ogólnie. Ja
chciałbym wiedzieć gdzie były remontowane,
za ile? Czy remontowane w tym roku drogi nie
są remontowane w tej miejscowości od trzech
lat? Jednocześnie występują nieścisłości i błędy.
Na pierwszej stronie zestawienia podana jest
wartość dróg w terenie na kwotę 221189
złotych. Natomiast te same drogi na drugiej
stronie mają wartość 202431 złotych. Jest
różnica 19 tysięcy złotych. – po tej wypowiedzi,
radny poprosił burmistrza o rzetelne
sprawozdanie.
Radna z Wrócikowa Regina Wojtach
wnioskowała o wycięcie zakrzaczeń
przydrożnych, uniemożliwiających dobrą
widoczność drogi. Prosiła o dobre i widoczne
oznakowanie drogi do Wrócikowa kolonii. W
imieniu mieszkańców z kolonii Ruszajny,
państwa Pomirskich, poprosiła burmistrza o
pomoc w zrobieniu im dogodnego wjazdu i
wyjazdu z ich posesji na drogę krajową
Radny z Lamkowa Sebastian
Więcławik pytał burmistrza kiedy rozpocznie
się remont drogi Lamkowo – Krokowo? Na
jakim etapie jest projektowany wodociąg z
Lamkowa do Radost?
Radny Jan Połowianiuk przekazał burmistrzowi
list mieszkańców ulicy Warmińskiej w sprawie
niefunkcjonującej instalacji burzowej.
Radna Elżbieta Zacharewicz, w imieniu
mieszkańców Mokin i Skajbot, zapytała o
remont drogi powiatowej w tych
miejscowościach. Przedstawiła pismo
mieszkańców ul. Granicznej z prośbą o
wykaszanie zakrzaczeń, wymalowanie
przejścia dla pieszych i zainstalowanie lustra
drogowego na skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki.
Do pytań radnych doszły pytania
zadane przez sołtysów i przewodniczących Rad
Osiedla. W kolejnym punkcie porządku obrad
(„Odpowiedzi burmistrza”), Lech Nitkowski
odpowiedział ustnie na zadane pytania. Na
niektóre wymagające zastanowienia się
odpowie pytającym na piśmie.
Jan Franciszek Krakowiak

X Plebicyt „Barczewianin Roku” 2009
Redakcja „Wiadomości Barczewskich” i Kapituła Plebiscytu „Barczewianin Roku”, działając przy Stowarzyszeniu
„Każdemu Dać Szansę”, ogłaszają kolejną, dziesiątą już edycję konkursu. Przypominamy, że w konkursie wybierać będziemy
najbardziej zasłużonego i godnego tego zaszczytu mieszkańca Ziemi Barczewskiej.
Konkurs trwa do 15 grudnia 2009 roku.
Prosimy o zgłaszanie osób (z uzasadnieniem) w sekretariacie Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie lub przesłanie
zgłoszenia na adres Centrum Kultury i Promocji Gminy, 11-010 Barczewo, ul. Słowackiego 5, z dopiskiem „Barczewianin Roku” .
Kapituła
Regulamin Kapituły „Barczewianin Roku”
Rozdz. II
Zasady wyboru laureata „Barczewianin Roku”
§9
Osobę do nominacji, z uzasadnieniem, może zgłosić do Kapituły osoba fizyczna lub prawna, w terminie do ostatniego dnia
października każdego roku.
§ 10
Nominację na laureata „Barczewianin Roku” może otrzymać osoba zasłużona i godna tego zaszczytu, na stałe zameldowana na terenie
miasta lub gminy Barczewo.
§ 11
Wybór laureata do tytułu „Barczewianin Roku” jest dwustopniowy. Ze zgłoszonych do nominacji, Kapituła wybiera do 5 osób i
podaje do publicznej wiadomości. Laureat wybierany jest w plebiscycie większością głosów.
§ 12
Warunki konkursu zostaną ogłoszone w prasie lokalnej lub w innej formie, nie krócej niż 3 miesiące przed upływem roku
kalendarzowego.
§ 13
Laureata wybierać mogą osoby pełnoletnie, będące mieszkańcami miasta lub gminy Barczewo na przygotowanych oryginalnych i
ostemplowanych kuponach z podaniem imienia i nazwiska głosującego.
§ 14
Laureat „Barczewianin Roku” jest wybierany za życia i tylko raz.
§ 15
Ogłoszenie wyników konkursu na laureata „Barczewianin Roku” nastąpi do 30 stycznia następnego roku za pośrednictwem prasy
lokalnej lub innych środków przekazu.
§ 16
Wręczenia honorowego tytułu „Barczewianin Roku” w imieniu Kapituły dokonuje, honorowy członek Kapituły – Burmistrz
Barczewa.
Barczewo, wrzesień 2009 roku
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Konkurs poetycki
„645-lecie Barczewa”
Redakcja „Wiadomości Barczewskich”
ogłasza konkurs poetycki „645-lecie Barczewa”.
W konkursie mogą wziąć udział zarówno poeci
nieprofesjonalni, jak i zrzeszeni w związkach
twórczych. Warunkiem udziału jest nadesłanie
pod adresem organizatora do pięciu wierszy lub
poematu w trzech egzemplarzach każdy, nigdzie
niepublikowanych i nienagradzalnych. Utwory
nadesłane na konkurs powinny być opatrzone
godłem (godłem musi być opatrzona również
koperta, zawierająca dane o autorze, adres i
telefon autora). Termin nadsyłania utworów
mija 13 listopada br. Ogłoszenie wyników
nastąpi w grudniu 2009 r. Adres organizatora:
Redakcja „Wiadomości Barczewskich”, 11-010
Barczewo, ul. Słowackiego 5, z dopiskiem
„Konkurs poetycki”. Redakcja nie zwraca
nadesłanych prac.

