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Burmistrz Barczewa ogłasza konkurs
„Poprawa estetyki miasta i obszarów wiejskich na terenie Gminy Barczewo”

www.barczewo.pl

Podzielono środki finansowe
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Barczewie dokonała podziału środków finansowych w następującej wysokości:
1. Organizowanie i finansowanie udziału dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym w koloniach, półkoloniach z profesjonalnym programem profilaktycznym:
- zorganizowanie ferii przez Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie - 2.500 zł
- wyjazd w okresie wakacji do Sztutowa ze szkoły podstawowej
w Barczewie - 800 zł
- wyjazd do Warszawy z NZSiP w Kronowie - 1.500 zł
- wyjazd do Torunia z NZSiP w Ramsowie - 800 zł
- wyjazd do teatru, kina świetlica w Ruszajnach - 500 zł
- zorganizowanie wakacji przez CKiPG w Barczewie - 16.883 zł
- wyjazd do Białowieży z ZSP Łęgajny - 1.500 zł
-wyjazd do Centrum Nauki „Kopernik" ze szkoły podstawowej
w Barczewie - 1.000 zł
2. Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych wraz
z promowaniem abstynencji:
- KS Łęgajny - 3.500 zł
- UKS BUKS Barczewo - 5.500 zł,- transport - 1.800 zł
- KS „Niedźwiedź" Ramsowo - 1.700 zł
- GKS „PISA" - 12.000 zł,- transport - 3.000 zł
- KP „TEMPO WIPSOWO" - 500 zł
3. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
- Chór „Pokolenia" - 900 zł
- Polski Związek Emerytów i Rencistów - 900 zł
- Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich - 3.700 zł
- Gimnazjum nr 1 wymiana Hagen - 1.000 zł
- Chór „Moderato" - 1.200 zł
- Grupa samopomocowa Al-Anon - 1.500 zł
- Dom Dziennego Pobytu w Barczewie - 1.500 zł
- Zakup dwóch alkomatów dla Komisariatu Policji w Barczewie 2.995,05 zł
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie uruchomiła fundusze na zakup materiałów
do prowadzenia zajęć w ogniskach opiekuńczo-wychowawczych
2 w Barczewie i 12 na terenie gminy. Dokonano zmian w 8
ogniskach, uruchomiono je w świetlicach wiejskich prowadzonych przez Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
po 2 godz. tygodniowo. W maju zostaną sfinansowane 3 spektakle profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.
Joanna Dębowska

Marzec
12 marca z placu budowy w Barczewie
skradziono 500 kg ceownika. Dochodzenie
policyjne w toku.
W nocy z 12 na 13 marca, z terenu budowy
remontowanej piekarni przy ulicy Olsztyńskiej w
Barczewie skradziono podstawę od maszyny
piekarniczej. Sprawca został ujęty.

WIADOMOSCI BARCZEWSKIE

W nocy z 12 na 13 marca, w Szynowie
skradziono 20 m kabla elektrycznego. Sprawca
został ujęty.
W nocy z 14 na15 marca, w Jedzbarku włamano
się do domu. Ukradziono rower i sprzęt ogrodowy.
Trwa dochodzenie policyjne.
17 marca na ławeczce nad Stawem Więziennym
w Barczewie siedział pan łowiący ryby. W pewnej
chwili podeszła do niego krewka pani, która
wszczęła awanturę. Ściągnęła mu z twarzy
okulary i podeptała je.
W nocy z 17 na 18 marca, z domku letniskowego
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w Bartołtach Wielkich skradziono rynny, osprzęt
hydroforu i krzewy ozdobne. Sprawa w toku.
W nocy z 21 na 22 marca, z posesji Domu Pomocy
Społecznej skradziono ławeczkę. Sprawa w toku.
W nocy z 23 na 24 marca, w Radostach
skradziono silnik elektryczny. Sprawa w toku.
28 marca w gospodarstwie rybackim w Bartołtach
Wielkich kłusownicy poczuli się gospodarzami.
Kłusowali na wodach jeziora.
W marcu policjanci zatrzymali na terenie gminy
4 pijanych kierowców.
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Twoje konto z prezentami
Rozmowa z dyrektor Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Barczewie panią Izabelą Moszczyńską
Bank Polskiej Spółdzielczości, który
zrzesza nasz Bank Spółdzielczy w Giżycku
Oddział w Barczewie zakończył drugą edycję
loterii pod hasłem „Twoje konto z prezentami”.
O przebiegu loterii, jej założeniach, warunkach i
osiągniętych zadaniach oraz celach rozmawiam
z dyrektor Mazurskiego Banku Spółdzielczego
w Barczewie panią Izabelą Moszczyńską.
Redakcja: Pani Dyrektor, proszę o przybliżenie naszym czytelnikom idei loterii.
Izabela Moszczyńska: Loteria trwała od
1 października 2011 do 31 stycznia 2012 r. Brały
w niej udział osoby fizyczne, które musiały
spełniać następujące warunki: w okresie trwania
promocji loterii musiały zawrzeć umowę na
rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, tzw.
konto osobiste, lub posiadały taką umowę,
musiały zadeklarować miesięczną kwotę
wpłaty, która wynosiła minimum 500 złotych.
Nagrody fantowe dla uczestników loterii były
intratne. Wylosowano 24 samochody Chevrolet
Spark, 356 telewizorów Sharp, 560 notebooków
Asus. W naszym oddziale barczewskim
laureatem nagrody został pan Piotr Krupa z
Lamkowa Wylosował komputer osobisty popularny laptop. W oddziale w Rynie jeden z
uczestników wygrał telewizor. Loteria fantowa

spełniła oczekiwania banku, nastąpił znaczny
wzrost rachunków bankowych i wpływów na
kontach.
Jak kształtuje się struktura kapitałowa
banku?
Bank Polskiej Spółdzielczości jest spółką
akcyjną, w której 95% udziałów mają Banki
Spółdzielcze. Inne podmioty instytucjonalne
mają 5% udziału. Jak wynika z tych danych jest
to typowy bank polski ze 100% udziału kapitału
polskiego. W Banku Polskiej Spółdzielczości
zrzeszonych jest 365 Banków Spółdzielczych.
Na dzień dzisiejszy nasz oddział ma 185
członków z wysokością minimum udziału 500
złotych.
Jesteście bankiem o dużej autonomii,
samorządności, rozwijającym się dynamicznie. Jak się rządzicie?
Naszą samorządność określa ustawa o bankach
spółdzielczych oraz statut. Spośród członków
wybieramy delegatów na zebranie przedstawicieli. Delegaci na zebranie przedstawicieli
wybierają Radę Nadzorczą Banku. Nasz udział
przedstawicielski w Radzie Nadzorczej Banku
w Giżycku wynika z ustalonego parytetu. Mamy
3 radnych w 10-osobowej Radzie Nadzorczej.
Pozostałe oddziały, tj. Giżycko - 3 , Ryn - 3

fot. Zb. Kozłowski
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i Kętrzyn - 1. Obsługujemy rolników, osoby
fizyczne i instytucje. Świadczymy usługi w
pełnym zakresie. Posiadamy w Barczewie dwa
bankomaty: przy lokalu banku i przy budynku
marketu „Stokrotka”. Dzięki dzisiejszej
elektronice i komputeryzacji możemy zapewnić
takie urządzenia, które ułatwiają klientom
dostęp do szybkiej gotówki. Nie mamy jednak
wpływu na pojawiające się awarie, które niestety
się zdarzają. Ze swojej strony staramy się je jak
najszybciej usunąć, a za niedogodności z tego
tytułu przepraszam.
Czy w Państwa banku bezpiecznie jest
lokować pieniądze?
Jesteśmy bankiem bezpiecznym dla klienta.
Wypłata jego depozytów jest gwarantowana
przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W
przypadku upadłości jakiegokolwiek banku tej
grupy wypłacamy 100% zgromadzonych
wkładów. W przypadku rachunków wspólnych
(np. rachunków współmałżonków) każdemu ze
współposiadaczy rachunku przysługuje odrębna
kwota gwarantowana w wysokości równowartości 100 tysięcy euro.
Jakich kredytów udzielacie Państwo?
Bank nasz oprócz udzielania kredytów
detalicznych, tzw. gotówkowych, hipotecznych,
na cele mieszkaniowe, kart kredytowych, jest
poważnym kredytodawcą kredytów inwestycyjnych. Średni kredyt inwestycyjny jaki
udzielamy klientowi wynosi ponad 100 tysięcy
złotych. Ponadto udzielamy kredytów na
działalność rolniczą z dopłatami ARiMR,
wspierając rozwój gospodarstw rolnych na
terenie gminy. Udzielamy gwarancji i poręczeń
bankowych dla firm.
Banki są instytucjami zamkniętymi do
zarabiania pieniędzy. Czy jesteście otwarci na
środowisko gminne?
Oczywiście jesteśmy otwarci na wszelkie formy
współpracy i współdziałania na rzecz środowiska gminnego. Od początku uczestniczymy
aktywnie w wspieraniu różnych akcji
charytatywnych i imprez lokalnych. W miarę
naszych możliwości współfinansujemy
coroczny Festiwal Muzyki Chóralnej im.
Feliksa Nowowiejskiego. Bierzemy udział
w zbiórce żywności. Na tegorocznych
dożynkach gminnych nasz bank został
wyróżniony przez burmistrza statuetką. O naszej
pracy na rzecz środowiska świadczą liczne
dowody w formie przyznanych dyplomów
w podzięce za pomoc i sponsoring. Jeszcze kilka
słów o naszym otwarciu na środowisko. Chętnie
przyjmujemy na praktyki uczniów Zespołu
Szkół Ekonomicznych. Jesteśmy otwarci na
wszelkie staże pracy, jakie udostępnia nam
Urząd Pracy.
Serdecznie gratuluję laureatowi panu Piotrowi
Krupie wylosowania cennej nagrody.
Wszystkich naszych klientów zachęcam do
brania udziału w następnych loteriach.
Namawiam społeczność gminną do korzystania
z usług oferowanych w naszym banku.
Rozmawiał Jan Krakowiak
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Wielkanocna Zbiórka Żywności
304 paczki dla potrzebujących
W dniach 23-24 marca br., na terenie miasta i
gminy Barczewo, Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich, któremu prezesuje pani Danuta
Zielonka, we współpracy z Bankiem Żywności
w Olsztynie, zorganizowało zbiórkę żywności.
Artykuły żywnościowe były systematycznie
odbierane ze sklepów z terenu miasta i wsi, skąd
trafiały do Centrum Kultury i Promocji Gminy
przy ul. Słowackiego 5 w Barczewie. Tam, po
ich segregacji i zewidencjonowaniu, robiono
paczki.
Ogromne słowa uznania należą się
organizatorom akcji Wielkanocnej Zbiórki
Żywności, członkom Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich, którzy wnieśli duży wkład
zaangażowania, poświęcając swój czas dla
innych. Byli to: Danuta Zielonka, Zbigniew
Stodolnik, Lech Krawczyk, Danuta Łowkiel,
Krystyna Żygadło oraz sympatycy - Krystyna
Kurzac i Alina Jakończuk. Przy zbiórce
współpracowały także instytucje, udzielając
pomocy w transporcie. Były to firmy: Zakład
Budynków Mieszkalnych, Zakład Usług
Komunalnych, Zakład Energetyki Cieplnej oraz
Zakład Poprawczy w Barczewie. Jak co roku
akcję wspomagali wychowankowie Zakładu
Poprawczego wraz z opiekunem oraz osadzeni z
Zakładu Karnego wraz z wychowawcą. Ponadto
wolontariuszami byli członkowie związków
zawodowych - Janina Domurad i Paweł
Wojtach.
W ramach Wielkanocnej Zbiórki Żywności
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
współpracowało z panem Zbigniewem
Podlaskim - dyrektorem Gimnazjum nr 1 w
Barczewie i opiekunami wolontariuszy w
osobach: Małgorzata Duba, Ewa Radzanowska,
Irena Klimaszewska, Jolanta Jakończuk oraz 73
uczniami - wolontariuszami. W Łęgajnach z
panią Elżbietą Kozłowską - dyrektorem Zespołu
Szkół i Placówek i koordynatorem panią
Mirosławą Werbowy oraz siedmioma
nauczycielami, gdzie szkoła wydelegowała 37
uczniów - wolontariuszy, w Wipsowie z panią

Ewą Dawidczyk - dyrektorem szkoły, gdzie w
sklepach, przy zbiórce uczestniczyło 15
uczniów - wolontariuszy z Niepublicznego
Zespołu Szkół i Placówek, pod kierownictwem
dwóch nauczycieli. W Ramsowie,
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
współpracowało z panem Marcinem
Malinowskim - dyrektorem Niepublicznego
Zespołu Szkół, który oddelegował 13 uczniów wolontariuszy. W Wójtowie do zbiórki
żywności włączyło się Stowarzyszenie
„Wspólne Wójtowo” - 10 członków, którego
działaniami kierowała pani Beata Jakubiak.
Dzięki tak dużemu zaangażowaniu,
żywność zbierana była na terenie miasta i gminy
Barczewo w 24 sklepach, przy udziale 190
wolontariuszy. W trakcie zbiórki mieszkańcy
przekazali najpotrzebniejsze artykuły z długim
terminem ważności, takie jak: mąka, cukier,
makaron, kasza, ryż, konserwy itp. W łącznej
ilości 1169,19 kg. Z zebranej żywności
wykonano 304 paczki, które dotarły za
pośrednictwem dzieci do rodzin najbardziej
potrzebujących pomocy. Wiadomo, że jest to
kropla w morzu potrzeb, ale jest to także
nadzieja na lepsze, radośniejsze święta w wielu
domach.
Gorące słowa podziękowania należą się
wszystkim mieszkańcom miasta i gminy
Barczewo za zakup żywności i przekazanie jej
podczas zbiórki. To świadczy o Państwa
wrażliwości na występujące potrzeby rodzin,
które na co dzień zmagają się z problemem
finansowym. Gorące podziękowania kierowane
są pod adresem pani Marioli Łukowskiej dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie za nieodpłatne udostępnienie
pomieszczenia na magazyn. Pani Danuta
Zielonka, za naszym pośrednictwem skierowała
słowa podziękowania do wszystkich, którzy
włączyli się do akcji na rzecz Wielkanocnej
Zbiórki Żywności, a szczególnie do właścicieli
24 sklepów za życzliwość i przychylność tej
inicjatywie.
W. Zenderowski

fot. Zb. Kozłowski

4

Z Centrum Kultury i Promocji Gminy…

„Spotkanie z poezją i muzyką
z okazji Dnia Kobiet”

fot. Zb. Kozłowski

Jak wyglądałby świat bez kobiet? Trudno to
sobie wyobrazić. Przez lata kobiety oraz ich
pozycja w świecie się zmieniała, polepszała. Są
coraz silniejsze i bardziej niezależne. Także
Dzień Kobiet coraz huczniej świętujemy.
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie co roku z niesamowitą inwencją
urządza tę uroczystość. W tym roku
zorganizowano „Spotkanie z poezją i muzyką z
okazji Dnia Kobiet”. Na spotkanie, które odbyło
się w Salonie Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie, przybyło liczne
grono pań, mieszkanek naszego miasta.
Specjalnie dla pań powstały wiersze napisane
przez stałych uczestników cyklicznych
salonowych „Spotkań z poezją autorską”. Swoje
teksty, poświęcone głownie kobietom, ale nie
tylko zaprezentowali panowie: Marian
Auguścik, Bolesław Pączyński, a także panie:
Janina Gruda, Agnieszka Chojnowska,
Magdalena Łowkiel i Jadwiga Janicka. Wiersze
przeplatane były występami wokalnymi w
wykonaniu młodych wokalistek Marleny Ozgi i
Basi Jakubiak, uczestniczek zajęć wokalnych w
Centrum Kultury oraz instruktorów zajęć
Magdaleny Łowkiel i Agnieszki Chojnowskiej.
Po występach artystycznych odbyła się loteria.
Każda z pań przybyłych na spotkanie otrzymała
upominki, których fundatorami byli sponsorzy,
lokalni właściciele sklepów i zakładów.
Paniom życzymy wszystkiego co najlepsze i
zachęcamy mieszkańców Barczewa i gminy do
udziału w cyklicznych spotkaniach z poezją, na
których można prezentować swoją twórczość, a
także słuchać i dyskutować o cudownej poezji.
Dyrektor Centrum Kultury i Promocji
Gminy – Mariola Łukowska - serdecznie
dziękuje sponsorom - właścicielom sklepów:
„Kolarz-Jaś”, „Gosposia”, Anicie Stepnowskiej,
Małgorzacie Krajewskiej, PHU Gregor
Grzegorz Szewczyk, Małgorzacie Majder,
Salonowi Kosmetycznemu „U Ady” Adrianny
Jasińskiej, Zakładowi Optycznemu „Danuta”
Danuty Biaduń, Zakładowi Fryzjerskiemu „Ola”
Olgi Wnukiewicz, Kwiaciarni Halina – za
ufundowanie okazjonalnych upominków.
Magdalena Łowkiel
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Powróciła rzeźba Chrystusa niosącego krzyż
… w ochronie mieszkańców od zła i zarazy…
W Wielki Piątek, kiedy wspominamy
dramatyczne wydarzenia sądu, męki i śmierci
Jezusa Chrystusa na krzyżu, o godz. 15.00, przy
ul. Warmińskiej w Barczewie odbyła się
uroczystość odsłonięcia na cokole kapliczki i
poświęcenia figury Chrystusa niosącego krzyż.
Na uroczystość przybyli: ks. kan. Marek
Paszkowski - proboszcz parafii św. Anny,
burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski,
zastępca burmistrza Dariusz Jasiński, radna
powiatu Mirosława Jasińska, dyrektor Centrum
Kultury i Promocji Gminy Mariola Łukowska,
Hanna Chyżyńska dyrektor Miejskiego Zespołu
Oświaty i Zdrowia oraz wielu mieszkańców
miasta.
Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski,
rozpoczynając uroczystość nadmienił, że jest to
wyjątkowe wydarzenie dla miasta, w
szczególnym dniu dla Kościoła. Przypomniał
losy poprzedniej figury, która nieodpowiednio
zabezpieczona, zmurszała u postawy, a silny
wiatr zrzucił ją z cokołu. Burmistrz słowa
uznania skierował pod adresem Straży
Miejskiej, która zabezpieczyła znalezioną u
postawy cokołu rzeźbę i przewiozła ją do
ratusza, gdzie na chwilę obecną się znajduje.
Potem wyjaśnił, jak powstał zamysł zrobienia
nowej, trwalszej rzeźby, odporniejszej na
działania atmosferyczne. Rzeźbę wykonał
Petrycy Nidecki, wzorując się na zachowanej
figurze wykonanej przez ks. Jana Suwałę,
proboszcza parafii św. Jana Chrzciciela w
Giławach. Punktualnie o godz. 15.00 burmistrz

dokonał odsłonięcia figury, która do tego czasu
była przysłonięta biało-czerwoną szarfą.
Przed uroczystym poświęceniem, ks. kan.
Marek Paszkowski nadmienił, że wybrany dzień
Wielkiego Piątku, w którym o godz. 15.00 Jezus
Chrystus umarł na krzyżu jest odpowiednim
dniem na uroczyste poświęcenie nowej figury rzeźby przedstawiającej Chrystusa niosącego
krzyż. Po poświęceniu, ks. Marek Paszkowski
objął modlitwą wszystkich mieszkańców miasta
oraz podróżujących życząc, aby zawsze cieszyli
się szczególną opieką Chrystusa
ukrzyżowanego. Na koniec dodał, że od dziś, jak
dawniej, stojąca na rogatkach figura chronić
będzie mieszkańców miasta od zła i zarazy i
życzył, aby stała jak najdłużej.
W monografii Barczewa czytamy, że przy
ulicy Warmińskiej znajduje się kapliczka
odmiennego typu aniżeli pozostałe w mieście.
Zbudowana została w roku 1709 przy drodze,
wówczas wiodącej od strony Dobrego Miasta.
Stąd ulica zwana była Guttstädtestrase, później
Marunstrasse, od Marun. Kapliczka ma
charakter wotywnej, gdzie na ceglanym cokole
o podstawie walca, znajduje się wykonana z
drewna rzeźba Chrystusa niosącego krzyż.
Rzeźba z drewna wykonana została przez
nieznanego ludowego rzeźbiarza i pochodzi z
tego samego okresu co kapliczka. Dolna część
postumentu jest szersza. W części górnej dwa
„fryzy”, przy czym górny przykryty jest płaskim
daszkiem stanowiącym podstawę dla figurki.
Cokół nieotynkowany.

fot. Zb. Kozłowski

W 2002 roku rzeźba nie oparła się
złodziejom. W tym samym roku ks. Jan Suwała,
proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w
Giławach, wykonał replikę rzeźby. Nocą, 9
lutego 2011 roku silny wiatr zrzucił z
tymczasowego cokołu figurkę, która u podstawy
była mocno spróchniała. Powodem był brak
odpowiedniego zakonserwowania rzeźby i jej
nieprofesjonalne umieszczenie na cokole. W
Wielki Piątek, 6 kwietnia 2012 roku, nowa
rzeźba powróciła na cokół. Szkoda tylko, że nie
wzorowano się na pierwotnej rzeźbie
uwiecznionej na starej fotografii.
W. Zenderowski

Barczewo w obiektywie. Historia zatrzymana w kadrze

Na przedwojennych fotografiach Barczewa
widzimy, że uliczki wokół miejskiego ratusza
stanowiły zwartą zabudowę. Najokazalej
prezentowały się kamieniczki po wschodniej
stronie ratusza, przy dzisiejszej ulicy
Kopernika. Było ich w sumie dziewięć,
piętrowych i dwupiętrowych z witrynami
sklepowymi. Za nimi przestrzeń sięgająca ul.
Klasztornej wypełniona była zabudowaniami
gospodarczymi i domami. Pierwszym
budynkiem był Dom Niemiecki (Deutsche
Haus) i przytulone do niego szczytami pozostałe
osiem kamieniczek, gdzie w trzeciej mieściło się
kino. Natomiast ostatnim, dwupiętrowym
budynkiem był hotel, którego właścicielem był
Johanes Zaborosz. Przy chodniku rosły młode
lipy.
Podczas działań wojennych (styczeń 1945
roku), kilka kamieniczek uległo zniszczeniu. Na
bezmyślność radzieckich żołnierzy

stacjonujących w mieście nie trzeba było długo
czekać. Pierwszym budynkiem, który nie oparł
się czerwonoarmistom był „Hotel Deutsches
Haus”. Z polecenia radzieckiego komendanta
wojennego został rozebrany, gdyż drażnił go
napis na fasadzie budynku. Podobny los spotkał
przyległe do niego kamieniczki, podobnie jak
pozostałe zabudowania od strony ul.
Klasztornej. W 1946 roku było to już
rumowisko, które później uprzątnięto. Tak, w
zarysie ulic: Mazurskiej, Krótkiej, Kopernika i
Klasztornej, powstał plac.
Potem od strony ul. Mazurskiej urządzono
plac zabaw, coś w rodzaju ogródka
jordanowskiego. Miejscowi nazwali go
„Wesołym Kogucikiem”. Zajmował większą
powierzchnię utwardzonego placu. W latach
późniejszych, od strony ul. Krótkiej, przed
wybudowaniem restauracji „Jubileuszowa”, na
placu ustawiała się objazdowa karuzela. Jedynie
od strony ul. Klasztornej, za placem zabaw stał
dom, należący do rodziny Steffenów, jednak
później i on został rozebrany. „Wesoły Kogucik”
został zlikwidowany po 1954 roku. W 1964 roku
na placu posadzono drzewka, które potem
usunięto, a plac pokryto asfaltem. W latach
siedemdziesiątych wybudowano parterowy
budynek, urządzając w nim bar „Karczma pod
lipami”, a obok parking. W budynku po
karczmie urządzono sklepik z materiałami
budowlanymi, a na koniec pomieszczenia
służyły archeologom, prowadzącym prace

związane z rewitalizacją starówki. Wówczas
odsłonięto ukryte ceglane mury, posadowione
na podłożu z kamieni oraz odkryto najstarszą
warstwę kulturową z VII-IX wieku, związaną z
osadnictwem pruskim i ceramikę. Odsłonięto
fragmenty zachowanej podłogi oraz drewniane
bale. Odłożone warstwy z przekroju pokazują
nam całą historię Barczewa, od wczesnego
średniowiecza do początku XIX wieku.
Po rewitalizacji wschodniej części, miejska
starówka w Barczewie zmieniła swój wygląd,
stając się przyjazną, przestrzenną i funkcjonalną. Pierwsza fotografia przedstawia stan
przed rewitalizacją. Nie będziemy komentować
tego, co widać, potraktujmy to jako historię.
Druga przedstawia to samo miejsce już po
rewitalizacji.
W. Zenderowski
Fot. Archiwum autora
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W trosce o naturalną kontynuacją procesu wychowawczego
Sześciolatki już w szkole
W Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie od
roku szkolnego 2010/2011 funkcjonują klasy
pierwsze dla sześciolatków, które obok dzieci
siedmioletnich doskonale radzą sobie z
rzeczywistością szkolną. We wrześniu 2010
roku szkoła przyjęła 35 sześciolatków, zaś w
roku następnym było ich już 53. Rokrocznie
organizowane są dni otwarte dla dzieci
sześcioletnich i ich rodziców. Ich celem jest
przybliżenie pracy szkoły.
Dzień 9 marca 2012 roku stał się ważnym
dniem, w którym to sześciolatki z barczewskiego przedszkola samorządowego
złożyły wizytę w Szkole Podstawowej nr 1 w
Barczewie. Przedszkolaki z czterech grup
przybyły do szkoły pod opieką pań
wychowawczyń. Na początku wyraźnie była
zauważalna ich niepewność wobec nowej
sytuacji. Wyczuwało się także ogromne
zainteresowanie tym, czym może ich zaskoczyć
pobyt w szkole. A niespodzianek, które
przygotowały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej było wiele. Niespodzianki te
charakteryzowały się różnorodnością. Już w
chwilę po przywitaniu przez uczniów klas
trzecich, niepewność zniknęła z twarzy tych
dzieci, które do końca były nieufne co do miejsca
i nowych nieznanych osób. Każda z grup
przedszkolnych rozeszła się do sal szkolnych, by
wziąć udział w niepowtarzalnych chwilach.
W jednej z sal dzieci pod okiem pani Marii
Zabłockiej mogły poznać tajniki wykonywania
kwiatów ze styropianu. Jakie możliwości daje
niepozorny styropian w rękach człowieka

sprawdzały na tych zajęciach. Według własnego
pomysłu podejmowały się ich ozdabiania
kolorowymi mazakami. Z wielkimi wypiekami
na twarzy sześciolatki realizowały to zadanie
manualne z ogromnym sukcesem.
Jak współczesna szkoła zaczyna odbiegać
od tej sprzed kilkunastu lat dzieci zobaczyły w
trakcie zajęć prowadzonych przez panią
Małgorzatę Mielniczuk. Nie wystarczy już
tylko kreda i tablica by poznawać otaczający
świat. Z pomocą nauczycielki dzieci poznawały
możliwości jakie daje tablica interaktywna „mercedes” wśród pomocy naukowych. To ten
cud świata wirtualnego pozwala, nie ruszając się
z sali lekcyjnej, znaleźć się w różnych odległych
miejscach. Jak dynamicznie a zarazem prosto
można korzystać z tego środka przekazu

fot. archiwum

informacji przekonały się dzieci używając iście
„czarodziejskich” sztuczek. Zachwytom nie
było końca. Nie jedno dziecko było oczarowane
takimi zajęciami w szkole.
To jak ważne jest bezpieczeństwo
uczestników ruchu drogowego wiedzą nawet
sześciolatki. W trakcie zajęć prowadzonych
przez panią Marzennę Pawlik przekonały się, że
nauka zasad bezpiecznego korzystania z dróg
może być wspaniałą zabawą, dostarczającą
niezbędnej wiedzy i umiejętności dla
użytkownika drogi. Dzieci zaopatrzone w
kolorowe autochodziki odwzorowywały
sytuacje drogowe, ucząc się przy tym
właściwych zachowań warunkujących ich
bezpieczeństwo na drodze. Było wiele emocji i
zabawnych sytuacji, kiedy przez nieuwagę
małych kierowców dochodziło do kolizji
autochodzików. Taka forma zajęć jest bardzo
efektywna w osiąganiu zamierzonego celu
- wychowania młodego pokolenia na świadomych użytkowników dróg.
Wystudzenie emocji następowało, gdy
dzieci przedszkolne przechodziły do sali, w
której to pani Grażyna Szabelska uczyła je
piosenki. Nie była to zwykła piosenka.
Śpiewanie jej wymagało zaangażowania całego
ciała małego wokalisty. Nauka piosenki
stanowiła wstęp do chwili, która miała nastąpić.
Otóż szkoła to również miejsce tajemne.
Sześciolatki przekonały się o tym, wrzucając
kartonowe serduszko do tajemniczego pudła.
Intensywnie myślały wówczas o jakimś
marzeniu. Po chwili ich marzenia przeistoczyły
Ciąg dalszy na str. 7

Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie

Wymiana młodzieży

Jeszcze na dobre nie obeschły łzy pożegnania
z października, a barczewska młodzież witana
już była w Hagen a.T.W. W dniach 7- 16 marca
2012 r. 19 uczniów z gminy Barczewo brało
udział w wymianie młodzieży z Oberschule
Hagen a.T.W. w Niemczech. Opiekunami grupy
były: Katarzyna Matyjas, Danuta Dowgiałło
oraz Alicja Czarnecka-Zyskowska.
Tematem tegorocznego spotkania była
„gleba i środowisko przyrodnicze”. W ramach
programu młodzież zwiedzała Muzeum
Górnictwa w Ibbenburen i Muzeum Przemysłu
w Osnabruck, miała warsztaty przyrodnicze,
podczas których w ściółce leśnej poszukiwano
różnego rodzaju oznak życia, które to potem
oglądano pod lupą i mikroskopem. Oprócz tego
uczniowie brali udział w lekcjach, zajęciach
sportowych, zajęciach integracyjnych, mieli
spotkania z burmistrzem Hagen Peterem
Gausmannem oraz przedstawicielem Starostwa
Powiatowego w Osnabruck - Karl- Heinzem
Finkemeyerem.
Uczniom szczególnie podobały się:
wycieczka do ZOO w Osnabruck, zwiedzanie
portu i Muzeum Miniatur w Hamburgu największym mieście portowym Niemiec. Dla
uczczenia 15-lecia partnerstwa obu szkół
uczestnicy wymiany pojechali do Bochum na
musical „Starlight Express”. Najlepiej oceniony
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fot. archiwum

został jednak dzień w rodzinach, podczas
którego uczniowie mieli okazję odwiedzić w
domach swoich niemieckich kolegów.
Grupa z Barczewa miała również okazję
osobiście poznać nowego starostę powiatu
Osnabruck, Michaela Lubbersmanna, który
odwiedził nas w miejscu zakwaterowania w
schronisku młodzieżowym w MentrupHagen. Burmistrz Hagen a.T.W. Peter
Gausmann nazwał naszą wymianę „jedyną w
swoim rodzaju ze względu na jej trwałość”.

Podkreślił, że nie jest ona sztucznym tworem,
lecz stale pielęgnowaną przyjaźnią, nie tylko
między uczniami, ale i nauczycielami.
Wymiana młodzieży nie mogłaby się odbyć,
gdyby nie wsparcie rodziców, fundacji „PolskoNiemiecka Współpraca Młodzieży” w
Warszawie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie.
Dziękujemy.
Koordynator wymiany
Fot. Leo Wirtschaft wraz z Elizabeth
Traute, z domu
Falk
Katarzyna
Matyjas
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Ze szkoły podstawowej w Łęgajnach…

IX Gminny Turniej Wiedzy
o Unii Europejskiej
- Łęgajny 2012

Z ekonomią na ty
Znajomość ekonomii jest bardzo ceniona we
współczesnym świecie. Jej zasady poznają już
najmłodsi, bo jak powszechnie wiadomo „Czym
skorupka za młodu nasiąknie …”. 13 kwietnia
uczniowie szkół podstawowych z naszego
regionu mieli okazję pochwalić się swoimi

fot. archiwum

wiadomościami z tej dziedziny, biorąc udział w
IX Wojewódzkim Konkursie Wiedzy
Ekonomicznej Szkolnych Kas Oszczędności
Szkół Podstawowych. Organizatorem spotkania
była szkoła podstawowa w Łęgajnach zwyciężczyni ubiegłorocznej edycji.
W konkursie, oprócz drużyny gospodarzy,

fot. archiwum

wzięły udział również reprezentacje szkół z
Nowej Wsi, Stradun, Wilkowa, Rusi,
Tereszewa. Uczestnicy mieli do napisania test
przygotowany przez Bank PKO BP współorganizatora imprezy, sprawdzający
wiedzę na temat różnych zagadnień związanych
z ekonomią. Po tej oficjalnej części
organizatorzy, w ramach odpoczynku, zaprosili
swoich gości na krótką wycieczkę do Barczewa,
gdzie zwiedzono m.in. Salon Muzyczny im.
Feliksa Nowowiejskiego.
W tym czasie komisja sprawdziła prace
uczniów i posumowała wyniki, które dały
szkołom poszczególne miejsca na podium:
I miejsce SP w Wilkowie
II miejsce SP w Nowej Wsi
III miejsce SP w Spręcowie
IV miejsce SP w Tereszewie i SP w Łęgajnach
V miejsce SP w Rusi
VI miejsce SP w Stradunach

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody
rzeczowe oraz pamiątkowe puchary i statuetki
ufundowane przez: Bank PKO BP, WarmińskoMazurskie Kuratorium Oświaty, Starostwo
Powiatowe w Olsztynie, burmistrza Barczewa,
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Łęgajnach oraz radną powiatu olsztyńskiego.
Wyróżniono i nagrodzono również
dziesiątkę uczniów, którzy indywidualnie
zdobyli największą ilość punktów. W czołówce
uplasowali się przedstawiciele szkoły w
Wilkowie - Emilia Szara i Przemysław
Charkot. Dziękujemy wszystkim opiekunom
za przygotowanie uczniów do konkursu,
zawodnikom i zwycięzcom gratulujemy dużej
wiedzy na temat zasad funkcjonowania
gospodarki i rozporządzania finansami. Być
może są wśród nich przyszli ekonomiści,
bankowcy lub menadżerowie. Do zobaczenia
za rok w Szkole Podstawowej w Wilkowie,
która będzie organizatorem X jubileuszowego
konkursu.
SP w Łęgajanch reprezentowali :
Patrycja Przybysz, Miłosz Konopka i Wojciech
Turek, uczniów przygotowywał p. Michał
Werbowy. W klasyfikacji indywidualnej nasi
uczniowie zajęli miejsca (na 21uczniów):
Wojtek Turek i Miłosz Konopka miejsce 6 ex
aequo przedstawiciel SP w Tereszewie.
Patrycja Przybysz miejsce 8. Atrakcją konkursu
była wycieczka do Barczewa, gdzie
zwiedzaliśmy Salon Muzyczny im. Feliksa
Nowowiejskiego, który mieści się w budynku
gdzie urodził się kompozytor i mieszkał w
latach dzieciństwa. W muzeum znajdują
autentyczne pamiątki rodzinne pana Feliksa,
jak biurko, przy którym tworzył czy oryginalne
ręczne zapisy nut. Mieliśmy również okazję
obejrzeć, autentycznie zachowany budynek
synagogi żydowskiej, w której mieści się teraz
galeria sztuki regionalnej, a wcześniej było to
miejsce modlitw rodzin żydowskich
mieszkających w okolicach Barczewa.
Nagrody ufundowali i wręczali :dyrektor
banku, przedstawiciel kuratorium, wicestarosta
powiatu olsztyńskiego, burmistrz Barczewa,
dyrektor szkoły w Łęgajnach i radna powiatu
olsztyńskiego.
Krystyna Balukiewicz
Ciąg dalszy ze str. 6

fot. archiwum

Szkoła podstawowa w Łęgajnach już od
dziewięciu lat jest organizatorem Gminnego
Turnieju Wiedzy o Unii Europejskiej. W
tegorocznym, który odbył się 29 marca, wzięły
udział czteroosobowe reprezentacje 7 szkół z
gminy Barczewo. Oprócz drużyny gospodarzy
do zabawy przystąpili uczniowie z Barczewa,
Bartołt Wielkich, Kronowa, Lamkowa,
Ramsowa i Wipsowa. Uczestnicy mogli
wykazać się wiedzą na temat Unii Europejskiej
w ciekawych konkurencjach autorstwa pana
Tomasza Sołowieja - nauczyciela matematyki w
SP w Łęgajnach. Zadania, z którymi się
zmierzyli, polegały między innymi na
rozwiązywaniu rebusów i krzyżówki, układaniu
flag i wskazywaniu państw członkowskich na
mapie. Ciekawym wyzwaniem była „Bajkowa
wieża BABEL”. Zawodnicy usłyszeli tytułową
piosenkę z bajki „Smurfy” w różnych językach,
a następnie musieli określić, z jakiego państwa
pochodzi wykonanie utworu.
Ostatecznie, po podliczeniu wszystkich
punktów, podział miejsc na podium wyglądał
następująco:
I miejsce - SP w Łęgajnach
II miejsce - SP w Wipsowie
III miejsce - SP w Lamkowie
Główną nagrodą była statuetka. Wszystkie
drużyny, w nagrodę za dużą wiedzę i uczciwą
rywalizację, otrzymały książki, a zawodnicy
nagrody rzeczowe i dyplomy.
W przyszłym roku szkolnym odbędzie się
X - jubileuszowy turniej, na który już dziś
serdecznie zapraszamy.
Aleksandra Kaczyńska

Sześciolatki już w szkole

się w cukierki, które z wielkim zapałem
dzieciaki wyjmowały z pudła. Nie na jednej
twarzy malucha w tym momencie zarysowało
się niedowierzanie - „ale czary”.
Wspomnieć tu należy, że zajęcia dla dzieci
z przedszkola zostały przygotowane i przeprowadzone przy współudziale grupy uczniów
klas trzecich. Działanie to ma na celu
integrowanie dzieci starszych z młodszymi
i uczenie ich nowych ról w sytuacji
podejmowania nauki w szkole przez dzieci
sześcioletnie.
Taka możliwość istnieje również od września
2012 r. Nasza szkoła dostosowała warunki
lokalowe, wyposażenie i organizację pracy
nauczycieli do potrzeb tych dzieci.
Organizacja takich zajęć miała na celu

przybliżenie środowiska szkolnego do
wyobrażeń sześciolatka. Zarówno w ocenie
nauczycielek z przedszkola jak i prowadzących
powyższe zajęcia cel ten osiągnęły. O pełnej
realizacji powziętego zamiaru świadczyć mogły
uśmiechnięte buzie przedszkolaków opuszczających naszą szkołę.
Widać było potrzebę organizowania takich
spotkań ze szkołą dzieciom przedszkolnym,
stojącym w obliczu realizacji obowiązku
szkolnego. Niech tegoroczne spotkanie stanie
się tradycją w budowaniu relacji pomiędzy
przedszkolem i szkołą - naturalną kontynuacją
procesu wychowawczego małego człowieka.
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Jubileusz 445-lecia
Kołaki (niem. Kollacken)
Kołaki, jako osada leżąca między Kronowem a
Wipsowem istniała już wcześniej pod nazwą
(Pralisdorf). Początkowo była to własność
biskupów warmińskich, potem nadana osadnikom
polskim. Nazwa wsi wywodzi się od nazwiska
Kołakowskich. W dokumentach widnieje zapis, że
w XVI i XVII wieku prawa wsi Kronowo
rozciągnięte były na Kołaki, którym wielkie szkody
wyrządziła wojna krzyżacka (1519-1521). Z
dokumentu lokacyjnego, z 19 października 1567
roku wynika, że biskup warmiński Stanisław
Hozjusz obok Kronowa i Pról podniósł spustoszone
wówczas Kołaki, które łącznie stanowiły 54 włóki.
W tym samym roku Kołaki wraz z innymi
wioskami biskup nadał braciom Alexemu,
Feliksowi, Lenartowi i Marcinowi Kołakowskim,
celem osadzenia ich na nowo osobami płacącymi
daninę.
Ród Kołakowskich wywodził się ze szlachty
ziemi przasnyskiej. Kiedy wymienieni bracia
Kołakowscy z nałożonych prawem obowiązków
wywiązali się należycie, biskup Stanisław Hozjusz,

na prawie chełmińskim, sprzedał im sołectwo z 14
włókami za 770 grzywien. W 1656 roku było tylko
6 włók, 2 osadników wolnych, którzy pełnili 1
służbę wojenną, dawali 1 i pół funta pszenicy i tyleż
żyta. W 1675 roku sołtysi Kołakowscy: Jan Rogala i
Daniel Kołakowski prosili o odnowienie
przywileju. Po rozbiorze Polski (1772) rząd pruski
zabrał wieś Kołaki i wydał ją na własność prywatną.
W 1890 roku, w ramach Towarzystwa Czytelni
Ludowych powstała biblioteczka polska, która
funkcjonowała do 1892 roku. Opiekowali się nią
Michał Weichert, Franciszek Antoni i Antoni
Kiwitt.
Od 1922 roku do 1939 roku na terenie wsi
działała polska organizacja - Związek Polaków w
Niemczech, do którego należały 2 osoby: Anna
Piontkowska i Julian Piontkowski.
30 stycznia 1945 roku do wsi Kołaki
wkroczyły wojska Armii Radzieckiej. Obecnie
wieś należy do sołectwa w Starych Włókach.
Opr. W. Zenderowski

W cieniu historii

Wartenburg - przystanek Strafanstalt
Powojenna historia barczewskiego
więzienia owiana jest mgiełką niejednej mrocznej
tajemnicy. Pawilon i cele więzienne były niemym
świadkiem wielu zdarzeń, gdzie przez
dziesięciolecia prawda była skrywana.
Przypomnimy jedno wydarzenie, kiedy to od
pierwszych dni lutego, aż do czerwca 1945 roku,
rozegrały się zdarzenia, obejmujące tragedię
cywilnej ludności.
Zacznijmy od dnia, kiedy nocą z 30 na 31
stycznia 1945 roku miasto Wartenburg opuściły
ostatnie niemieckie jednostki. W południe, 31
stycznia, żołnierze z 35 Korpusu Armijnego,
dowodzonego przez gen. mjr. Mikołaja Nikitina,
przy wsparciu 29 Korpusu Armijnego,
dowodzonego przez gen. lejt. Jakowa Fakanowa,
zajęły opustoszały dworzec kolejowy i
nienapotkawszy żadnego oporu, wkroczyły do
niemal opustoszałego m. Wartenburg. Po
przejściu frontu w mieście, w domu przy
Hitlersstrase nr 1, ulokowała się Radziecka
Komendantura Wojenna. Pomimo mrozu,
radzieccy żołnierze wyruszyli na rozpoznanie
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miasta, plądrując je i paląc, ale na teren więzienia,
gdzie schroniła się część miejscowej ludności, ani
tego dnia, ani następnego, nie weszli.
W południe, 2 lutego 1945 roku, wykonując
polecenie zwierzchniej władzy, pierwszym
radzieckim oficerem, który wszedł na teren
więzienia, był major Dymitrij Szczegłow.
Towarzyszył mu kapitan Nieczupenko. Po latach,
w swoich wspomnieniach major napisał, że na
dole pawilonu więziennego zastał mieszkańców,
którzy w ostatnich dniach stycznia schronili się
przed ostrzałem miasta. Major jeszcze tego dnia
nakazał wszystkim opuścić więzienie. 3 lutego
1945 roku, NKWD zajęło więzienie, jak
określono - na swoje potrzeby, urządzając w nim
tzw. punkt zborny - przystanek dla deportowanej
na wschód cywilnej ludności. Od tego dnia, w
kolejnych miesiącach, systematycznie, cele
pawilonu więziennego ponownie zapełniły się.
W jednej z grup deportowanych, która
spędziła kilka nocy za murami, była pani
Hildegarda Pryszlak z Dzierzgonia, córka
Ciąg dalszy na str. 9

1.04.1992 - w Barczewie powołano Straż Miejską.
2.04.2001 - w Miejskiej Bibliotece Publicznej
odbyło się pierwsze spotkanie organizacji i
stowarzyszeń pozarządowych z terenu miasta i
gminy Barczewo.
3.04.1946 - w Barczewie przeprowadzono uliczną
kwestę datków i ofiar pieniężnych na pomnik
Grobu Nieznanego Żołnierza w Olsztynie.
4.04.1940 - do Barczewa trafili pierwsi polscy
przymusowi robotnicy.
5.04.1512 - biskupem warmińskim został Fabian z
Łężan.
6.04.2002 - w Barczewku zmarł Kazimierz
Niecikowski, działacz młodzieżowy, organizator i
działacz społeczny.
7.04.1945 - w Olsztynie rozpoczął działalność
Wojewódzki Oddział Państwowego Urzędu
Repatriacyjnego.
9.04.1946 - w Wartemborku rozwieszono
przywiezione z Olsztyna barwne plakaty
Premiowej Pożyczki Odbudowy.
11.04.1946 - w Ruszajnach powstał amatorski
chór.
11.04.2002 - na Międzynarodowym Festiwalu
Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2002” w
Suwałkach zespół NASTYLE z Barczewa, pod
kierunkiem Marioli Łukowskiej, zdobył pierwsze
miejsce - ZŁOTĄ MUSZELKĘ WIGIER.
12.04.1970 - Ognisko Towarzystwa Krzewienia
Kultury Fizycznej przy Miejskim Domu Kultury w
Barczewie zorganizowało masowy Turniej Tenisa
Stołowego.
13.04.1945 - władze miasta Barczewa przystąpiły
do ewidencjonowania polskiej ludności rodzimej,
przyznając zarejestrowanym tymczasowe
obywatelstwo polskie.
15.04.1946 - w Wartemborku odbyła się II
Konferencja Wojewódzkiej PPR, w której
uczestniczył barczewski aktyw partyjny.
18.04.1946 - jako pierwsi w powojennym
Barczewie, zawarli związek małżeński państwo
Anna Piątek i Zygmunt Dybiec. Ślubu udzielił
zastępca burmistrza miasta - Władysław
Naruszewicz.
18.04.1950 - w Szkole Podstawowej w Barczewie
obchodzono uroczyście rocznicę urodzin
Bolesława Bieruta.
20.04.1941 - ks. Henryk Tołwiński otrzymał
święcenia kapłańskie. Był proboszczem parafii św.
Anny w Barczewie.
20.04.1992 - barczewskie władze samorządowe
zmieniły nazwę ulic: z Armii Czerwonej na Armii
Krajowej i z Obrońców Stalingradu na Obrońców
Warszawy.
21.04.1774 - w Wartemborku, na zamku biskupim
odprawiono pierwsze nabożeństwo ewangelickie.
23.04.1671 - we Franknowie zmarł Zygmunt
Krzysztof Stössel, sekretarz królewski, zarządca
klasztoru w Barczewie, w którym po śmierci został
pochowany.
23.04.1897 - w Kierźlinach urodził się Paweł
Sowa, działacz plebiscytowy, a także kulturalnoo ś w i a t o w y. A u t o r w i e l u a r t y k u ł ó w
publicystycznych oraz literacko opracowanych
tekstów folklorystycznych z Warmii.
28.04.1900 - w miejskiej kolekturze padła główna
wygrana w pruskiej loterii. Na ćwiartkę losu
wspólnie zagrali fryzjer, pomocnik zegarmistrza,
mistrz murarski i urzędnik.
29.04.1946 - elektrownia w Wartemborku liczyła
200 abonamentów.
29.04.1946 - Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej m. Wartembork uchwaliło przymus
pracy w odniesieniu do wszystkich osób zdolnych
do pracy w wieku od 16 do 55 lat.
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Historia
Kto pamięta tamte lata?
W dzisiejszym numerze „Wiadomości
Barczewskich” publikujemy fotografię,
wykonaną w 1963 roku, w dniu Bożego Ciała
w Barczewie.
Fotograf upamiętnił procesję idącą ulicą
Mikołaja Kopernika. Na pierwszym planie
widoczne są ubrane na biało dziewczynki,
obok siostry zakonne i mieszkańcy.
Prosimy naszych Czytelników o pomoc
w ustaleniu daty wykonania fotografii
oraz imion i nazwisk osób uwiecznionych
na niej.
W. Zenderowski

Wartenburg - przystanek Strafanstalt
Ciąg dalszy ze str. 8

Niemca i Polki, która po latach spisała swoją
tragedię, szczególnie opisując pobyt w
barczewskim więzieniu, będący jednym z wielu
przystanków po trasie. Przytoczmy fragment
wspomnień. Jak pisze pani Hildegarda, NKWD
zabrało ją z domu wraz z innymi kobietami. Nie
wybierali Niemek czy Polek. Do grupy, w której
ona była, po drodze dołączały mniejsze grupki
osób z okolicznych wiosek. Trasa przemarszu
wiodła przez Barczewo, gdzie na noc wszystkich
zagnano do więzienia. Kolejnym etapem był
Królewiec. Hildegarda Pryszlak zapamiętała
więzienie w Barczewie z doznanej brutalności i
upokorzenia i opisała najdokładniej ze wszystkich
miejsc. Zapamiętała pawilon więzienny, ponury,
ogromny i jego metalowe kraty. Opisała dramat
swój i innych kobiet, z którymi przez cztery dni
przebywała w dużej celi, gdzie obok radzieccy
żołnierze trzymali konie. Na zewnątrz panował
mróz, pomieszczenia były zimne, a okna
pozbawione szyb, zabite były deskami. Tylko
żelazny piecyk dawał odrobinę ciepła. Głodowe
racje, a w celi oprócz metalowych, więziennych
łóżek, sienników wypełnionych słomą była jedna
miska i wiadro. W ostatnim zdaniu pani
Hildegarda napisała, że poniżeń, szykan, bicia i
gwałtów im - kobietom, radzieccy żołnierze nie
szczędzili. Traktowali je jak wojenną zdobycz.
Potem opisała, jak całą grupę załadowano do
bydlęcych wagonów, gdzie po wielodniowej
gehennie dotarli do Baku. Potem, statkiem do
Krasnowodzka. W lagrze pani Hildegarda
pracowała jako szwaczka. W grudniu 1946 roku
rozpoczął się transport w odwrotną stronę, do
Niemiec, do Frankfurtu. Do Dzierzgonia wróciła
w 1948 roku. Po tygodniu wezwano ją do Urzędu
Bezpieczeństwa.
Przypomnijmy, że lista miejscowej ludności
z dekanatu wartemborskiego, którą po styczniu
1945 roku wzięto do niewoli, a następnie
deportowano na wschód, jest długa. W
olsztyńskim archiwum znajdują się wykazy
z nazwiskami mieszkańców Wartemborka,
z obwodu miejskiego i okolic. Każda lista zawiera
datę urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania
i datę pojmania. Dziś wiadomo, że
przechowywane listy są niepełne i obejmują tylko
kilka miejscowości. Pierwszy wykaz zawiera
nazwiska 63 osób ze Skajbot, Mokin, Starego
Wartemborka i Wartemborka. Drugi - 106
i obejmuje głównie obwód miejski. Trzeci,

trafiły trzy osoby, z Kaplityn jedna, z Tuławek
łącznie osiemnaście osób. Można tak przytaczać
kolejne nazwiska, natomiast los w większości
pojmanych miał tragiczne zakończenie.
Dodajmy, że od 19 maja 1945 roku obok
funkcjonującej komendantury radzieckiej,
w miejskim ratuszu działał już Zarząd Miejski
z burmistrzem Marcelim Wiśniewskim. Przekazanie władzy polskiej administracji cywilnej
nastąpiło nie w Wartemborku, lecz w Olsztynie,
3 czerwca 1945 roku, gdzie mjr Iwan Troicki, za
wyjątkiem więzienia, władzę przekazał staroście
powiatowemu w Olsztynie. Tego samego dnia
kpt. Zbigniew Adamczewski dowodząc 16osobowym oddziałem żołnierzy KBW, od mjr.
Iwana Troickiego przejął więzienie w Wartemborku, które od tej chwili podlegało pod
Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
w Olsztynie i do października 1945 roku było
przystankiem dla deportowanej na wschód
cywilnej ludności.
Wojciech Zenderowski

Barczewskie Kalendarium
Fotografia przedstawia miejsce,
gdzie pod koniec stycznia 1945 roku
schronili się mieszkańcy miasta.
sporządzony dla obszaru gromady Wójtowo,
zawiera nazwiska 62 osób. Na czwartej liście
znajdują się 44 osoby z okolic Dąbrówki i
Wipsowa. „Wzięty do niewoli sowieckiej” - to
najczęściej podawana adnotacja. Na podstawie
wykazów najwięcej do niewoli trafiło w lutym i
marcu 1945 roku. Wszystkich zamykano w
więzieniu, skąd wysyłano w bydlęcych wagonach
na wschód. Oto kilka nazwisk z ogromnego spisu.
Jednym z pierwszych, który 24 stycznia
1945 roku został pojmany w Skajbotach przez
radzieckich żołnierzy był Jan Rogaty. Z tej samej
miejscowości 28 stycznia zabrano także
małżeństwo Agnieszkę i Augusta Lidmanów. 29
stycznia z Mokin - Bruno Cynha, a 31 stycznia z
Łęgajn - Bernarda Materne. Natomiast do punktu
zbornego w barczewskim więzieniu trafili m.in.:
pojmani 2 lutego 1945 roku z Wartemborka
Joachim Kurowski, 5 lutego rodzeństwo Marta,
Anna i Hugo Szuciderów, 10 lutego Tam Irmgart z
Mokin, 8 lutego Lucja Kornaluszka ze Skajbot, 22
lutego ze Skajbot Hildegarda Jabłoński, Zofia
Jabłońska, Hilde Olszewska, August Nizwand.
W innym miejscu odnotowano, że z Wójtowa

Ciąg dalszy ze str. 8

29.04.1971 - w Miejskim Domu Kultury w
Barczewie odbył się I etap konkursu „Wiedza o
Barczewie”.
30.04.1901 - automobil pana Volkmanna z
Królewca, drogę z Olsztyna do Wartemborka
przejechał w 36 minut.
30.04.1933 - w Wartemborku odbyło się zebranie
członków Towarzystwa Robotniczego.
30.04.1935 - nocą w Wartemborku spadł wielki,
nienotowany o tej porze roku śnieg, tworząc 2metrowe zaspy.
30.04.1938 - na podstawie niemieckich źródeł
wiadomo, że Barczewo zamieszkiwało 7640
katolików. Nabożeństwo polskie odbywało się
jeden raz na 14 dni. Uczestniczyło w nim około 500
wiernych.
30.04.1948 - w Publicznej Szkole Powszechnej w
Barczewie zorganizowano „Święto Lasu”.
30.04.1972 - w Miejskim Domu Kultury w
Barczewie odbyły się rejonowe eliminacje
Olimpiady Wiedzy Społeczno-Politycznej.
30.04.1997 - Miejska Ochotnicza Straż Pożarna w
Barczewie została włączona w system Krajowy
Ratowniczo-Gaśniczy.
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Historia
Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego
Pamiątkowa fotografia
W jednym z numerów gazety samorządowej
z października 1995 roku, w artykule
nawiązującym do styczniowej, 50 rocznicy
śmierci Feliksa Nowowiejskiego, autor
zamieścił pochodzącą ze zbiorów ówczesnego
muzeum fotografię przedstawiającą
kompozytora w otoczeniu trzech mężczyzn.
Fotografia nie była opisana, stąd nie wiadomo
kiedy została wykonana i kogo przedstawia.
Dopiero po siedemnastu latach udało się

lewej stoją: Aleksander Amerla, Stefan
Bolesław Poradowski, Jan Rakowski, natomiast
siedzą: Adam Bronisław Ciechański, Feliks
Nowowiejski, Elżbieta - żona Nowowiejskiego
oraz Wacław Mieczysław Rozmarynowicz dziadek pana Marcina.
Z podanych informacji dowiadujemy się, że
fotografia wykonana została w 1938 roku, w
Poznaniu, w domu Nowowiejskich. Pan Marcin
napisał, że jego dziadek Wacław Mieczysław

Koncertów W. M. Rozmarynowicza” i
zorganizowało m.in. wykonanie oratorium
„ Z n a l e z i e n i e Ś w. K r z y ż a ” F e l i k s a
Nowowiejskiego, w Wielki Czwartek 17
kwietnia 1930 roku, pod dyrekcją kompozytora.
Stąd też daleko idąca współpraca dziadka pana
Marcina z Nowowiejskim. Natomiast poza
Feliksem Nowowiejskim i jego żoną Elżbietą
pozostali uwiecznieni na fotografii to
pedagodzy poznańskiego konserwatorium.
Uzupełnijmy, że wszyscy panowie ze zdjęcia
byli czynnymi muzykami i wykładowcami, a
pan Poradowski był również, w latach
międzywojennych, kompozytorem
Państwowego Konserwatorium Muzycznego w
Poznaniu.
W. Zenderowski
Fot. Archiwum autora
Fot. pierwsza
Od lewej: Jan Rakowski, Aleksander Amerla,
przy fortepianie Feliks Nowowiejski, Wacław
Mieczysław Rozmarynowicz.
Fot. druga
Od lewej stoją: Aleksander Amerla, Stefan
Bolesław Poradowski, Jan Rakowski, natomiast
siedzą: Adam Bronisław Ciechański, Feliks
Nowowiejski, Elżbieta - żona Nowowiejskiego
oraz Wacław Mieczysław Rozmarynowicz.

Uwaga !!! - 19 maja
I piknik wędkarski „Z rodziną na ryby”

uzupełnić informację o nazwiska pozostałych
osób, uwiecznionych na tym zdjęciu.
Zawdzięczamy to panu Marcinowi
Rozmarynowiczowi z Katowic, który przesłał
nam fotografię, wykonaną w tym samym dniu,
na której rozpoznajemy te same postacie. Od

Rozmarynowicz był wiolonczelistą,
pedagogiem, właścicielem biura koncertowego
w Poznaniu, ponadto dyrygentem i dyrektorem
artystycznym orkiestry symfonicznej Poznania i
znanym animatorem życia muzycznego w
Poznaniu. Jego biuro nosiło nazwę: „Dyrekcja

W dniu 19 maja na terenie Campingu
Tumiany odbędzie się I piknik wędkarski „Z
rodziną na ryby ”. Oprócz atrakcji
rodzinnych takich jak: jazda konna, kajaki,
łódki, rowerki wodne, konkursy z nagrodami odbędą się również rodzinne zawody
wędkarskie.
Celem zawodów będzie wyłonienie
najlepszego zawodnika oraz drużyny
składającej się z członków jednej rodziny.
Zawody zorganizowane będą na stawie na
terenie Campingu Tumiany. Warunkiem
uczestnictwa w zawodach jest złożenie
karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie
internetowej Lokalnej Grupy Rybackiej
Pojezierze Olsztyńskie. Ilość uczestników
jest ograniczona i liczyć się będzie kolejność
zgłoszeń. Na stronie internetowej dostępny
jest również regulamin zawodów.
Zawody będą miały charakter prorodzinny, towarzyski i będą oparte na
rywalizacji fair play. Najważniejsza będzie
integracja i dobra zabawa. Więcej informacji na stronie internetowej www.lgrpo
oraz pod nr tel. 89 674 01 27.
Iwona Korwek
Dyrektor Biura
Lokalna Grupa Rybacka
Pojezierze Olsztyńskie
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Społeczeństwo
Sesja z dnia 27 marca 2012 r. Rady Miejskiej w Barczewie
Sprawozdanie burmistrza z prac pomiędzy sesjami
Pan Lech Nitkowski rozpoczął od
informacji o osiągnięciach naszych rolników
w produkcji mleka. Rolnik z Mokin pan Ryszard
Wagner osiągnął III miejsce w województwie,
z wynikiem 10204 kg mleka od krowy.
W gronie najlepszych znaleźli się rolnicy naszej
gminy: Aleksandra Pontus, Hubert Buchholz,
Mirosław Hasiuk, Jan Żejmo i Józef Pernak.
5 marca w miejscowości Wadąg odbyła się
uroczystość wręczenia wyróżnień, przy udziale
samorzą-dowców.
Ruszył z produkcją Zakład Ogrodniczy
w Łęgajnach. Uprawa pod szkłem jest na 14
hektarach. Jest to największy zakład ogrodniczy
w regionie. W kwietniu tego roku uzyskał
wydajność pomidora 6 kg z m2 w maju już 9 kg
w całym sezonie - 55 kg na m2. Gospodarstwo
ogrodnicze zaopatruje sklepy sieci Metro,
Carefour, Marko. Prowadzi rozmowy z
obwodem kaliningradzkim. Produkuje 15
asortymentów pomidora. W przyszłym roku
zostanie wybudowanych kolejne 2 ha szklarni z
przeznaczeniem na rozmrażarkę. Kierownictwo
prowadzi rozmowy handlowe z PSS w sprawie
uruchomienia sprzedaży hurtowej w Olsztynie.
Firma ogrodnicza ma trudności z pełnym
pozyskaniem pracowników. Nie ma ludzi do
pracy. Zatrudnia około 100 pracowników, z tego
połowa to zamiejscowych. Obsada pracownicza
na 1 ha wynosi 5 osób.
Na terenie gminy powstają nowe zakłady
pracy. Firma DOP-BET, producent płyt
drogowych, rozpoczęła roboty budowlane.
Remontowana jest piekarnia przy ulicy
Olsztyńskiej. Przy ulicy Wojska Polskiego, na
terenie po byłej kotłowni komunalnej, buduje
się zakład produkcji plandek. Firma
transportowa „Sinbad” w Wójtowie ma
trudności z lokalizacją wjazdu z działki na drogę
gospodarczą. Producent okien, mieszczący się
w pomieszczeniach byłego Zakładu Pomocniczego Zakładu Karnego, ma poważne trudności
ze znalezieniem ludzi do pracy.
My w ratuszu rozmawiamy z każdym
inwestorem i namawiamy go do zatrudniania w
pierwszej kolejności ludzi z gminy. Jak mi
powiedział właściciel Zalesia-Mazury są
trudności z pozyskaniem pracowników do
kuchni, kelnerów, ale również menagera.
Odbyłem spotkanie z naszym kierownikiem
Obwodu Drogowego Nr 2 Powiatowej Służby
Drogowej. Wnioski z rozmowy nie napawają
nas optymizmem na polepszenie stanu dróg
powiatowych w gminie. Po pierwsze firma nie
ma mocy przerobowych, zatrudnia 4
pracowników. Pieniądze są niewystarczające.
Większość prac wykonują w ramach przetargu
podwykonawcy. Na naradzie z drogowcami
przekazałem wszystkie uwagi remontu dróg,
jakie były ustalone na zebraniu z sołtysami.
Nareszcie doczekaliśmy się składania ofert
na zagospodarowanie rzeki Kiermas. Dzisiaj tj.
26 marca nastąpi otwarcie ofert w Zarządzie
Melioracji Wodnych. Według planów
zagospodarowania wjazd do Barczewa z
Olsztyna wzdłuż ulicy Olsztyńskiej i Targowej
będzie piękną promenadą. Nie udało nam się
pozyskać pieniędzy unijnych na budowę
zbiornika małej retencji w Łęgajnach i stawu w

Skajbotach. Wygrały w pierwszej kolejności
gospodarstwa rybackie Szwaderki i Bartołty.
Mam nadzieję, że w drugim podejściu nam się
poszczęści.
W sprawach barczewskiej oświaty i kultury,
odbyliśmy spotkanie rodziców dzieci klas 6 z
dyrekcją gimnazjum. Jesteśmy po gospodarskiej rozmowie z dyrekcją szkoły. Został
uzgodniony program naprawczy zmiany
osiągnięć gimnazjum, a także ścisła współpraca
szkoły podstawowej z gimnazjum. Gimnazjum
ma wyśmienite warunki lokalowe, halę
sportowo-widowiskową, boisko piłkarskie i
Orlika. To wszystko powinno sprzyjać
integracji szkoły ze środowiskiem. Sprawę
monitorujemy na bieżąco.
Bez promocji gminy w sprawie przedsiębiorczości trudno jest dzisiaj pozyskać
inwestora. Przyszłemu inwestorowi musimy
coś zaoferować. Jako miasto już dysponujemy
infrastrukturą kulturalno-oświatową. Jej bazą
materialną jest amfiteatr, obiekty sportowe.
Musimy być otwarci na każdą nadarzającą się
ofertę. Okazją jest uzyskany certyfikat na
najlepszy camping w Polsce, przyznany
gospodarstwu turystycznemu w Tumianach. W
ramach promocji gminy udało nam się do
kalendarza imprez wprowadzić piknik
wędkarski w Tumianach. Jest to impreza wielu
podmiotów gospodarczych w tym Campingu
Tumiany, gospodarstwa rybackiego w
Tumianach, Banku Ochrony Środowiska,
Banku Spółdzielczego, sklepów wędkarskich.
Patronat nad Piknikiem objął marszałek
województwa warmińsko-mazurskiego.
Zaproszenia przyjęli wojewoda warmińskomazurski, starosta olsztyński, prezydent
Olsztyna, wójtowie i burmistrzowie powiatu
olsztyńskiego. Obsługę medialną przyjęły
regionalne media, radio i gazety. Impreza ma
dla mieszkańców charakter otwarty. W części
zamkniętej przewidywane są zawody
wędkarskie „Samorząd kontra Media”,
mistrzostwa kraju w ratownictwie, zawody
konne.
W tym roku przypada 200-lecie Zakładu
Karnego w Barczewie. W programie jest zjazd
wszystkich więźniów politycznych, którzy
przebywali w murach zakładu.
Będzie
wmurowana tablica pamiątkowa. Treść tablicy
jest w trakcie uzgodnień. Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie jest
współorganizatorem jubileuszu 200 - lecia.
Trzecią ważną, nową imprezą kulturalną
będzie odpust parafialny - zjazd rodzinny
parafian z całej gminy, który odbędzie się 28
lipca. Impreza nosi nazwę „Barczewskie
Łosiery” i jest adresowana także do byłych
mieszkańców
gminy Barczewo. Jest to
nawiązanie do tradycji sprzed lat, kiedy to na
takie imprezy zjeżdżała się cała społeczność
parafialna.
Z informacji jakie płyną od Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich, corocznego
organizatora Festiwalu Muzyki Chóralnej
imienia Feliksa Nowowiejskiego wynika, że
zaistniała groźba zawieszenia festiwalu. Brak
jest sponsorów, popierających imprezę. Na
dzień dzisiejszy Ministerstwo Kultury i

Dziedzictwa Narodowego odmówiło
finansowania festiwalu. Trwają usilne starania o
pozyskanie dotacji ministerialnej.
Spotkałem się z naszymi lekarzami
weterynarii w sprawie realizacji uchwały o
ochronie zwierząt. Pan Jurczak dr weterynarii
poinformował mnie o szerszym problemie,
w y n i k a j ą c y m z p o d j ę t e j u c h w a ł y.
Wybudowanie schroniska międzygminnego to
tylko początek problemu, który nas czeka.
Problemem będzie monitoring np. szczepienie
psa będzie kosztować 25 zł, wszczepienie czipa 53 zł, sterylizacja - 300 zł od psa i 90 zł od kota.
Wszystkich psów w gminie mamy około 2000
sztuk. Czeka nas nie lada wydatek.
Pojawił się problem zagospodarowania
wyrobisk pożwirowych. Firma wydobywcza z
Łapki wystąpiła z wnioskiem o zagospodarowanie dołów pokopalnianych, poprzez
zasypanie ich popiołami i żużlami. Tego
wniosku na etapie urzędniczym zatrzymać nie
możemy. Przesłaliśmy go do starostwa do tzw.
obróbki merytorycznej. Nie będzie naszej zgody
na rekultywację popiołami. Popioły z byłego
OZOS-u stanowią groźbę skażenia wód
gruntowych. Pierwsze przymiarki wykorzystania popiołów były parę lat temu przy
proponowanej rekultywacji zamkniętego
wysypiska śmieci w Łęgajnach.
Opracowanie Jan Krakowiak

„Zapytaj mnie o FAS"
Projekt studentów UWM
Głównym celem akcji jest zwrócenie uwagi
na fakt, że za ryzykowne należy uznać wypicie
przez ciężarną kobietę każdej ilości alkoholu.
Akcja realizowana jest na terenie województwa
warmińsko – mazurskiego. W Barczewie również
odbędą się działania w ramach tego projektu. 15
maja o godz. 17.00, w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
odbędzie się pokaz filmu oraz wykład na temat
zespołu FAS. Film „Wieczne dziecko”przybliży
funkcjonowanie dzieci z FAS, które późno lub
nigdy nie dorosną, ponieważ mają wady
wrodzone, zarówno somatyczne (dotyczące
ciała), jak i neurologiczne (układu nerwowego,
głównie mózgu). Studenci poszukują lekarzy
i położnych, którzy chcieliby zostać ambasadorami
akcji. Chętni otrzymają znaczki z
napisem „Zapytaj mnie o FAS”, którego
przypięcie sprowokuje do częstszych rozmów z
kobietami w ciąży, na temat konieczności
czasowego wyeliminowania alkoholu z diety.
Projekt realizowany jest we współpracy z
Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w Olsztynie, portalem
www.familie.pl oraz www.stopmanipulacji.info.
W Barczewie akcję wspiera Centrum Kultury i
Promocji Gminy oraz Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zachęcamy również do odwiedzania strony
CKiPG w Barczewie oraz profilu „Ciąża bez
procentów” na Facebook-u, gdzie znajdują się
aktualne informacje na temat wszystkich
inicjatyw realizowanych w ramach projektu.
Małgorzata Rukszan
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Nikielkowo, Wójtowo, Kaplityny. Raport radnych
Radni reprezentujący wsie Nikielkowo,
Wójtowo i Kaplityny na sesji Rady Miejskiej w
dniu 26 marca składali swoje sprawozdanie z
działalności samorządowej w swoim terenie
wyborczym. Obu radnych znam od dawna i często
przyglądałem się i opisywałem ich pracę. Dzisiaj
obaj są prominentnymi przedstawicielami, pełnią
zaszczytne funkcje w Radzie.
Radnego Zbigniewa Chlubickiego poznałem
przed laty kiedy był sołtysem wsi Wójtowo. Jako
jedyny sołtys nie zgadzał się z polityką
samorządową ówczesnych władz gminy. Na znak
protestu zrzekł się funkcji sołtysa. Chciał
zmieniać rzeczywistość, dołączył do
reformatorów gminnych, którzy dążyli do zmiany
funkcjonowania samorządu w gminie. Pan
Zbigniew Chlubicki przez samorząd rozumiał też
rozszerzone uprawnienia sołtysa i rad sołeckich.
Uważał, że samorząd to nie tylko Rada Miejska i
burmistrz wraz z administracją w ratuszu, to coś
więcej.W tej kadencji został wybrany radnym
i ma możliwość zmiany rzeczywistości oraz
realizacji swojej wizji o samorządności.
Drugim reprezentantem tego okręgu
wyborczego jest radny Edward Maciejewski, były
sołtys wsi Nikielkowo, który osiedlił się w niej
przed laty. W przeciwieństwie do swego kolegi
Chlubickiego miał on doświadczenie w pracy
samorządowej, był już dwukrotnie radnym w
Biskupcu. Obaj wiedzą, że aby coś zmienić,
należy mieć narzędzia tych zmian i być w środku
układu rządzącego. Pozostawanie z boku i
niewłączanie się w nurt przemian jest błędem.
Dzisiaj opiszę ich pracę u podstaw, to jest w
środowisku, które ich wybrało i powierzyło im
swoje oczekiwania wyborcze. Według mojej
obserwacji swoje role radnych pełnią z pożytkiem
dla wsi. W ramach utrzymania bieżącego
kontaktu z wyborcami odbyli spotkania w
sołectwach Wójtowo - 18 01 2012 r., Nikielkowo 25.01.2012 r., Kaplityny - 7.03.2012 r. W trakcie
spotkań z mieszkańcami przedstawiali im

Podziękowanie

sprawozdania z dotychczasowych prac w Radzie
Miejskiej oraz zamierzenia na rok bieżący. W
toku dyskusji mieszkańcy kierowali do nich
wiele pytań, uwag i propozycji. Pytania, uwagi i
propozycje można zawrzeć w grupach
tematycznych. Pierwsza grupa to drogi i
chodniki. Generalnie zdecydowana większość
dróg gminnych jest w bardzo złym stanie.
Mieszkańcy rozumieją, że na gruntowną
poprawę wszystkich dróg nie starcza środków.
Postulują jednak, aby inwestycje i remonty były
przygotowywane starannie, nadzór był solidny i
kompetentny, wszelkie usterki usuwane
niezwłocznie przez wykonawców w ramach
gwarancji. Jako przykłady niewłaściwych
działań ze strony urzędu podawano: remont
nawierzchni ulicy Kwiatowej w Wójtowie, gdzie
prace wykonano zimą, w konsekwencji czego
wiosną bardzo szybko pojawiły się w jezdni
dziury; 300-metrowy odcinek drogi Nikielkowo
- Wójtowo, z tzw. geokraty, gdzie mimo
zapewnień, że będzie to nawierzchnia trwała i
solidna, po kilku miesiącach użytkowania
pozostały tylko dziury i koleiny. Nie
dopilnowano obowiązku nadzoru w czasie
budowy, a następnie nie wyegzekwowano
naprawy poprawek w ramach gwarancji; w
Kaplitynach nie dokończono położenia
nawierzchni drogi dojazdowej na odcinku 52
metrów, nie wykonano zjazdów z tej drogi na
drogę do Kaplityn górnych, nie wykonano
rowów odwadniających. Ponadto w tej
miejscowości zachodzi pilna potrzeba
wykonania drogi od krajowej 16 w kierunku
Bogdan. Droga przez Kaplityny praktycznie nie
nadaje się do użytku. Mieszkańcy oczekują
zdecydowanych działań w tej sprawie. We
wszystkich miejscowościach podnoszono
potrzebę przyspieszenia remontów dróg,
zwiększenia dbałości o jakość wykonanych
robót, bieżący i osobisty nadzór nad drogami ze

strony merytorycznego pracownika. Ważną
sprawą dla mieszkańców jest udział sołtysa w
komisjach odbioru robót drogowych na terenie
danego sołectwa, bowiem on, jako też rzeczywisty
gospodarz najlepiej zadba o sprawy sołectwa.
Druga grupa problemów to kanalizacja,
wodociągowanie i oświetlenie wsi. W Wójtowie i
Nikielkowie podnoszono potrzebę
skanalizowania wsi. Jako wsie dynamicznie
rozwijające się, muszą mieć zbudowaną
infrastrukturę techniczną. Mieszkańcy ul.
Bławatnej w Wójtowie podnosili potrzebę
doprowadzenia wody do 6 zabudowań. Z kolei na
ulicy Kwiatowej istnieje potrzeba usunięcia
(przesunięcia) słupów energetycznych. Dużą
bolączką są częste awarie oświetlenia ulicznego.
Taki sam problem występuje też w Nikielkowie.
Na ulicy Kwiatowej nie działa sieć burzowa.
Inne problemy: w Wójtowie podnoszono potrzebę
wybudowania lub adaptacji budynku na świetlicę
wiejską. Jest potrzeba zainstalowania na
skrzyżowaniu z krajową 16 sygnalizacji świetlnej,
co wpłynie na poprawę funkcjonowania
transportu publicznego. Mieszkańcy zwracali
uwagę na problem bezpańskich psów oraz
właścicieli, którzy nie sprawują należnej opieki
nad tymi zwierzętami.
Wiele gorzkich słów podało odnośnie reakcji
na pisma i telefony w sprawach bieżących wsi,
kierowanych do Urzędu Miejskiego w Barczewie.
Generalnie piszący nie otrzymują żadnej
odpowiedzi przez wiele miesięcy. Również na
telefoniczne zgłoszenia (niekiedy kilka razy w
danej sprawie) otrzymują zdawkowe informacje
na temat niezałatwionych, nawet prostych spraw
(dotyczy to w szczególności dróg i oświetlenia).
Tyle informacji na piśmie przekazali
burmistrzowi radni okręgu wyborczego, w skład
którego wchodzą sołectwa Kaplityny, Nikielkowo, Wójtowo.
Jan Krakowiak

Szanowni Mieszkańcy oraz Przyjaciele Wójtowa!
Sołtys Wójtowa oraz Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo"
serdecznie dziękuje aktywnym mieszkańcom Wójtowa, którym
zależy na naszej miejscowości za udział
W CZYNIE SPOŁECZNYM „AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA"
Zorganizowanym na rzecz uporządkowania naszej wsi.
Akcja odbyła się w dniu: 24.03.2012
Przy porządkowaniu ulic, skwerów i przystanków wzięli udział
członkowie stowarzyszenia, mieszkańcy
i nasza wspaniała młodzież jak i ci najmniejsi mieszkańcy. A przy
budowie wiaty na śmieci nasi niezastąpieni i budowniczowie.
Informujemy równocześnie, że w dalszym ciągu mile widziana jest
każda pomoc, czy to w formie czynnego udziału w budowie wiaty,
czy też wsparcia finansowego, a także każdy pomysł na upiększanie
naszej miejscowości „Naszego Domu".
Więcej zdjęć na naszej www.stowarzysznie.wojtowo.pl
Sołtys Wójtowa
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo"
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Z życia barczewskich wsi…
To i owo o Barczewku - cd.

Wipsowo wieś piękna i aktywna

Dnia 13.04.2012 r. odbyło się zebranie
wiejskie z udziałem zastępcy burmistrza p.
Jasińskiego, insp. BIOŚ W. Kowalskiego, dyr.
CKiPG M. Łukowskiej, radnego K. Ludwiniaka.
Celem zebrania było przedstawienie inwestycji na
rok 2012/13 we wsi Barczewko.
*W tym roku rozpocznie się budowa sieci
kanalizacyjnej z Łęgajn do Barczewka, której
zakończenie przewiduje się na lipiec 2013.
Przedstawiono m.in. zakres działań, zapoznano
z nr. działek, przez które sieć ma przebiegać.
Zapewniono mieszkańców, że po pracy na
posesjach wykonawca zobowiązał się
doprowadzić teren do poprzedniego stanu.
*W budżecie gminy są zabezpieczone środki 50
tys. zł na remonty dróg. Tę kwotę decyzją Rady
Sołeckiej w porozumieniu z mieszkańcami,
można zatem przeznaczyć na konkretne odcinki
wraz z doborem technologii.
*Kolejną sprawą była stojąca po dzień dzisiejszy
skrzynka energetyczna na drodze publicznej
prowadzącej na cmentarz. Do tej pory trwa
spychologia pomiędzy Energą, która była
wykonawcą a Urzędem Miejskim, kto za to
zapłaci. Nikt nie przejmuje się tym, iż skrzynka
zagraża bezpieczeństwu. Typowo urzędnicze
podejście do sprawy, logika schodzi na plan
dalszy!!
*Najbardziej spornym tematem była kwestia
stanu drogi powiatowej biegnącej przez wieś.
Każdy widzi, że jest to najgorsza droga na terenie
gminy, to w ogóle nie podlega dyskusji. Należy
zauważyć, że póki nie ma rozmów między
Urzędem Miejskim a powiatem, nic się nie
zmieni. Póki Szanowni radni powiatu nie będą
zabiegać o tę drogę, dalej będziemy zaściankiem
powiatu olsztyńskiego. Wybierajmy zatem takich
ludzi, którym zależy na wizerunku gminy, a nie na
pobieraniu wysokich profitów z tytułu bycia
radnym.
*p. Kowalski poinformował mieszkańców, że w
trakcie uzgodnień jest budowa we wsi sieci
kanalizacji burzowej i chodników, ale może być

W piątek 20 kwietnia byłem na zebraniu
wiejskim sołectwa Wipsowo. Uczestniczyli w
nim jako zaproszeni goście: radna do Rady
Powiatu pani Krystyna Szter, radna do Rady
Miejskiej w Barczewie pani Urszula
Mosakowska mieszkanka Wipsowa, dyrektor
Centrum Kultury i Promocji Gminy pani Mariola
Łukowska oraz kierownik Obwodu Drogowego
nr 2 powiatu olsztyńskiego pan Leszek
Juckiewicz. Zebranie prowadził gospodarz wsi
sołtys Kazimierz Biegacki. W odremontowanej
świetlicy wiejskiej o sprawach wsi rozmawiali
jej mieszkańcy. Sołtys Biegacki złożył
sprawozdanie z rocznego urzędowania sołtysowania.
„Sołectwo moje jest duże, obejmuje wieś i
kolonię Wipsowo oraz przysiołek Rycybałd.
Jestem niezwykle zadowolony ze stanu porządku
jaki zastałem. Wieś jest zadbana, schludna i
pracowita. Mieszkańcy dbają o porządek na
każdym miejscu.
W sprawach sołectwa sołtys odbył 30
wyjazdów służbowych, spotykając się przede
wszystkim z radnymi Rady Miejskiej,
burmistrzem, przedstawicielami straży pożarnej,
policji. Pierwszą czynnością sołtysa po objęciu
urzędowania było zainstalowanie tablic
ogłoszeniowych na komunikaty. W niedługim
czasie będą rozmieszczane nowe tablice
ogłoszeniowe. W okresie roku uporałem się z
problemem wałęsających się psów tych po wsi
jak i po lasach. Bezproblemowo został
naprawiony daszek nad przystankiem
autobusowym. Wieś odwiedziła telewizja z
Barczewa. Został zrobiony 15-minutowy film
dokumentalny o wiosce. Z jego oryginalnej
wersji zrobiliśmy wiele kopii i wysłaliśmy w
świat do Włoch i Niemiec. Otrzymali je byli
mieszkańcy, którzy mieszkają gdzieś daleko od
nas i żywo interesują się swoją rodzinną wsią.
Wieś jest warta takiej promocji.”

rozpoczęta nie wcześniej niż po zakończeniu prac
sieci kanalizacyjnej.
Moja refleksja jest taka, że cieszy nas
rozpoczęcie prac nad siecią kanalizacyjną, ale
każdy chciałby znacznie więcej. Nie wystarczają
już puste słowa, tak chętnie wypowiadane na
spotkaniach przedwyborczych. Zasługujemy na

to, by godnie żyć w XXI w. Zatem prosimy
o większe zaangażowanie się urzędników
w sprawy społeczności lokalnych, prosimy
kolejny raz o to, by Urząd Miejski zadbał też
o okoliczne wsie.
Beata Sierpińska-Marcińczyk

fot. archiwum

Dużo czasu mieszkańcy w czasie dyskusji
poświęcili sprawie śmieci, a tym samym
utrzymaniu porządku. “Mało jest zbiorników na
śmieci segregowane. Był apel o segregowanie
odpadów komunalnych. Firma obsługująca naszą
wieś z Biskupca daje worki na segregację. Za
odzyskane surowce wtórne nie ma opłaty za ich
utylizację. Coraz mniej jest przypadków
podrzucania śmieci sąsiadom lub wysypywania
prosto do lasu.”
W ramach estetyzacji wsi sołtys zaproponował mieszkańcom zamiar skrócenia korony
drzew wzdłuż drogi powiatowej. Są to drzewa
stare spróchniałe. W tym temacie wywiązała się
dyskusja. Porady fachowej w sprawie skracania
koron drzew udzieliła pani Danuta Czekała.
Powiedziała, że należy to zrobić fachowo, aby nie
zniszczyć drzew. Pan Leszek Juckiewicz
kierownik Obwodu Drogowego nr 2 zauważył, że
jest obowiązująca procedura ścinania i pielęgnacji
drzew w pasie drogowym - „Droga od Waszej
inicjatywy do otrzymania decyzji Generalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska jest długa i trwa
latami. Właściciel drogi odpowiada za
bezpieczeństwo. W przypadku zagrożenia życia
wydaje zgodę na wycięcie drzewa - powiedział
kierownik Obwodu Drogowego nr 2.
Następnie sołtys zapytał mieszkańców czy w
tym roku ma zgłaszać wieś do konkursów i imprez
gminnych. Uczestnicy zebrania poparli inicjatywę
sołtysa i wyrazili nadzieję, że wieś będzie
uczestniczyć we wszystkich imprezach gminnych
- okolicznościowych i cyklicznych. Wyrazili
pogląd - „sołtys jest po to aby rządził wsią, a my
jesteśmy do roboty”.
Jestem bardzo zadowolony - powiedział pan
Kazimierz - z pracy świetlicy wiejskiej. Tu swoje
aspiracje twórcze realizuje Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wipsowa. Stowarzyszenie, jak
powiedziała pani Urszula Mosakowska, to kwiat
młodzieży wipsowskiej, czynnie włączającej się
życie kulturalno-oświatowe wsi. Mieszkańcy wsi
poparli inicjatywę sołtysa o przystąpieniu sołectwa
Wipsowo do tegorocznego konkursu „Piękna i
aktywna wieś”.
Dużo pytań w sprawie remontu dróg i
budowy chodników zadawali uczestnicy zebrania.
Zwracano uwagę na partacko wykonywane prace,
topienie pieniędzy w nieprzemyślane remonty
powstałych dziur. Podawano przykład, że tam
gdzie w pierwszej kolejności jest potrzeba
położenia przepustu odwadniającego to należy to
wykonać. Zasypywanie obniżenia żwirem czy
masą bitumiczną to strata pieniędzy. Oprócz
remontu dróg jest potrzeba ich oznakowania.
Uczestniczący w zebraniu kierownik obwodu
drogowego pan Leszek Juckiewicz powiedział, że
w swym obwodzie ma 300 km dróg powiatowych,
z tego 100 jest zarośniętych na poboczach.
Zaproponował mieszkańcom współpracę w
porządkowaniu dróg za pozyskane drewno. Jestem bardzo zadowolony z nawiązanej
współpracy z mieszkańcami Wipsowa powiedział pan kierownik.
We wsi jest potrzeba zainstalowania 3 lamp
oświetlenia. W odpowiedzi radna wsi Urszula
Mosakowska powiedziała, że jest po rozmowie z
zastępcą burmistrza w sprawie oświetlenia. Sołtys
Biegacki zaproponował zrobienie dwóch mijanek
na drodze do cmentarza. Na drodze przed świetlicą
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Gimnazjaliści z Barczewa triumfują
Mistrzostwa Województwa WMZ
LZS Gimnazjów
W hali Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie odbyły się
Mistrzostwa Województwa WMZ LZS w
Halowej Piłce Nożnej Szkół Gimnazjalnych.
Spośród 39 szkół biorących udział w
rozgrywkach, w głównym finale wystąpiło sześć
zespołów. Wcześniej przeszły one pomyślnie
wielostopniowe eliminacje rozgrywane na
szczeblu swoich gmin i powiatów. Swój wielki
dzień przeżyli gospodarze. Gimnazjaliści z
Barczewa zaprezentowali wysoki poziom,
wygrywali swoje mecze zdecydowanie i w pełni
zasłużenie sięgnęli po główne trofeum.
W rozgrywkach grupowych uzyskano
następujące rezultaty:
Grupa A
Susz-Olecko
5:1
Susz-Barczewo
1:6
Olecko-Barczewo
0:9
Tabela
1.Barczewo
2.Susz
3.Olecko

2
2
2

6
3
0

Grupa B
Stębark-Węgorzewo 2:3
Węgorzewo-Lidzbark Warmiński
Stębark-Lidzbark Warmiński 1:1
Tabela
1.Węgorzewo
2.Stębark
3.Lidzbark Warm.

2
2
2

Półfinały
Barczewo-Stębark
Węgorzewo-Susz

9:0
1:3

Ciąg dalszy ze str. 13

6
1
1

Mecz o V miejsce
Lidzbark Warmiński-Olecko
Mecz o III miejsce
Węgorzewo-Stębark 6:0

15:1
6:7
1:14

Mecz o I miejsce
Barczewo-Susz

Mistrzostwa Powiatu Olsztyńskiego
4:3

6:1

2:1
Nagrody indywidualne:
Najlepszy bramkarz: Denis Sahan (Barczewo)
Król strzelców: Sebastian Kornatowski - 9
bramek (Barczewo)
Skład zwycięskiej drużyny:
Denis Sahan, Rafał Maciążek, Rafał
Kowszun, Adam Pruchniewski, Sebastian
Kornatowski, Bartosz Barbarski, Mateusz
Perzanowski, Mateusz Wojniak
trener - Rafał Wysocki

5:3
3:4
2:3

Wipsowo wieś piękna i aktywna

i placem zabaw istnieje pilna potrzeba
oznakowania na jezdni i budowy przeszkody
przed bramą wyjściową ze świetlicy. Pani
Urszula potwierdza, iż były przypadki, że dzieci
wybiegły prosto pod koła samochodu. Na
szczęście skończyło się na otarciu o maskę
samochodu.
Wiele miejsca w dyskusji mieszkańcy
poświecili sprawie remontu i budowy dróg
gminnych. Droga gminna Wipsowo - Próle - Stare
Włóki jest nieprzejezdna. Remontu wymaga
wiele ulic we wsi. Z polityki remontowej dróg
gminnych tłumaczyła się radna Urszula
Mosakowska - Nie ma pieniędzy w gminie na
zaspokojenie wszystkich potrzeb w zakresie
naprawy i budowy dróg. Tłumaczenia radnej nie
zadawalały wszystkich oczekujących poprawy w
tym zakresie. Pani Danuta Czekała zwróciła się
do swojej radnej, aby ona w imieniu wsi złożyła
na piśmie interpelację w sprawie przepustu na
drodze i w sprawie chodnika w Wipsowie.
Przypomniała pani radnej i władzy gminnej
o pewnej umowie i zobowiązaniu stron. W 2008
roku Nadleśnictwo Wipsowo zobowiązało się do
opracowania projektu ścieżki dydaktycznej
części chodnika prowadzącego ze wsi do
nadleśnictwa. Zostały wydane pieniądze na
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fot. Zb. Kozłowski

projekt. Projekt jest zrobiony, czeka na realizację
już 4 lata. - W sprawie chodnika spełniliśmy
wszelkie przyjęte na siebie warunki. Ja nie
rozumiem niemocy ze strony gminy w sprawie
budowy chodnika.
Sprawa następna świadcząca o niemocy i
lekceważeniu zobowiązań oraz braku
odpowiedzialności za ciągłość władzy gminnej.
Nadleśnictwo 5 lat temu sfinansowało projekt na
oczyszczalnię ścieków. Na dzień dzisiejszy cisza.
Nikt z władzy nie chce odpowiedzieć na proste
pytanie co dalej z realizacją projektu. Pieniądze
wydane na plany zostały przypuszczalnie już
stracone. Za ich stratę nikt nie bierze
odpowiedzialności. Dlatego też za zasadne
uważam składanie interpelacji na piśmie i
uzyskiwanie odpowiedzi na piśmie.
Na zakończenie pani Czekała przypomniała
radnej do Rady Powiatu pani Krystynie Szter, że
Rada Powiatu w 2011 roku podjęła uchwałę o
budowie chodnika przy drodze powiatowej w
Wipsowie. Czekamy na wykonanie uchwały. W
odpowiedzi na zarzut nierealizowania budowy
chodnika radna Krystyna Szter powiedziała, że
sprawdzi go w starostwie, a o stanie rzeczy
powiadomi mieszkańców.
Jan Krakowiak

Młodzi piłkarze Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie fot.
po Zb.
razKozłowski
kolejny
doskonale zaprezentowali się, wygrywając
Mistrzostwa Powiatu Olsztyńskiego w piłce
nożnej chłopców szkół gimnazjalnych, które
rozegrano na boiskach gminy Biskupiec. W
rywalizacji wzięli udział reprezentanci:
Olsztynka, Dobrego Miasta, Jezioran, Barczewa
i Biskupca. W pierwszej fazie odbyły się mecze
grupowe, a potem rozrywano półfinały i finały.
Zespół z Barczewa wygrał turniej z imponującym bilansem bramkowym (14:0). Drużyny
grające w finale (Barczewo i Dobre Miasto)
będą reprezentowały powiat olsztyński w
Mistrzostwach I Rejonu, gdzie spotkają się z
mistrzem i wicemistrzem Olsztyna.
Wyniki:
Grupa A
Jeziorany - Biskupiec
Jeziorany - Olsztynek
Biskupiec - Olsztynek
Tabela:
1. Jeziorany
2. Biskupiec
3. Olsztynek

2:1
3:0
3:1

6
3
0

5:1
4:3
1:6

Grupa B
Barczewo - Dobre Miasto

7:0

Tabela:
1. Barczewo
1
2. Dobre Miasto 1

3
0

7:0
0:7

Półfinały:
Jeziorany - Dobre Miasto
Biskupiec - Barczewo

1:1
0:3

k. 3:1

Finał:
Dobre Miasto – Barczewo
0:4
Skład zwycięskiego zespołu:
Krawczyk Michał - Barbarski Bartosz,
Kornatowski Sebastian, Kowszun Rafał,
Lenkiewicz Damian, Oleszczak Adrian,
Parakiewicz Dawid, Perzanowski Mateusz,
Pruchniewski Adam, Sahan Denis, Maciążek
Rafał, Wojniak Mateusz, Golan Krzysztof
Trener - Rafał Wysocki
Rafał Wysocki
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SP Barczewo
w finale
wojewódzkim

fot. Zb.
fot.Kozłowski
archiwum

EGIDA - co o nas wiesz?

„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą"

To motto Klubu Sportowego Taekwondo i KickBoxingu „Egida". Klub istnieje ponad 3 lata, a na
terenie Barczewa niecałe dwa. Pierwsza sekcja
została założona w Olsztynku, jednak bliska
odległość do Barczewa sprawiła, że zajęcia
rozpoczęły się w tej miejscowości. Treningi
prowadzi instruktor Bartosz Zabłotny, posiadacz
II DAN-a w UFR, I DAN-a w Taekwondo i 1
CUP w Kick Boxingu. Wielokrotny medalista
Mistrzostw Polski i Europy, członek Kadry
Narodowej UFR.
Treningi w Barczewie prowadzone są w
dwóch grupach. W grupie młodszej uczestniczą
dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Treningi
prowadzone są głównie poprzez gry i zabawy,
walki na tzw. kalaki oraz podstawowe elementy
przyswajające wiedzę na temat sztuk walk.
Niewątpliwą zaletą treningów dla młodszej
grupy jest rozwój psychoruchowy i społeczny.
Podczas gier i zabaw grupowych maluchy
spędzają świetnie czas, a przy okazji ćwiczą
koordynację ruchową, uczą się dyscypliny i
zasad fair play, integrują się z grupą.
Prowadzona jest też grupa zawodnicza.
Trenują tam osoby wyróżniające się i chętnie
uczestniczące w zawodach oraz rywalizacji
sportowej. 80% treningów w tej grupie
nastawionych jest na walkę sportową semicontact (walka przerywana), light contact i light
kick (walka ciągła i walka ciągła z low kickami).
Mimo, iż klub istnieje od niedawna,
zawodnicy już zdobywają medale na
Mistrzostwach Polski Taekwondo, UFR, czy

innych Otwartych Zawodach Sztuk Walk.
Rozalia Wojszel, Kacper Oleszczak, Aleksandra i
Jakub Sidorczuk, Kinga i Dawid Dowigiałło,
Nikola Silska, Emil Zdanowicz, Mikołaj Wójcik
to osoby najczęściej jeżdżące na zawody i
zdobywające medale na Mistrzostwach Polski.
Uczestniczyli w zawodach w Ostródzie,
Działdowie, Suszu, Tarczynie, Opolu i
Puławach. Trofea zdobyte przez zawodników
„Egidy" można było zobaczyć na I Gali
Sportowej w hali gimnazjum w Barczewie.
Długo by się można rozpisywać na temat
osiągnięć, warto tylko podkreślić, że to co
osiągnęli zawodnicy z „Egidy" zawdzięczają
tylko i wyłącznie swojemu trenerowi, własnej,
ciężkiej pracy i wsparciu rodziców. Startami w
turniejach walk reprezentują nie tylko siebie, ale
także swoją miejscowość, gminę i województwo.
W Barczewie trenuje około 50 osób z
Barczewa, Lamkowa, Kronowa. Wśród nich jest
wiele osób, mających talent i predyspozycje do
tego sportu, jednak nie wszystkich stać na
wyjazdy, bo klub nie posiada sponsora. Zakup
sprzętu oraz każdy wyjazd muszą opłacać
zawodnicy i ich rodzice. Choć jesteśmy małym
klubem i mało kto o nas słyszał możemy osiągnąć
bardzo wiele przy wsparciu życzliwych nam
osób. Chętnie przyjmiemy każdą pomoc.
Zajęcia odbywają się w każdy wtorek od
17:00-19:00 oraz piątek 16:00-18:00.
Zapraszamy też na naszą stronę internetową
www.egida.vel.pl
Tekst: Bartosz Zabłotny

31.03.2012 r. w hali Gimnazjum nr 1
w Barczewie rozegrano Mistrzostwa Regionu I
w halowej piłce nożnej dziewcząt szkół
podstawowych. W zawodach wzięły udział 10osobowe zespoły: SP 1 Barczewo, SP 30
Olsztyn i SP Wilkowo. Turniej miał rangę
półfinału wojewódzkiego, z którego pierwsze
dwie drużyny awansują do finału
wojewódzkiego. Zawody rozegrano systemem
„każdy z każdym”, a mecze trwały 2 x 10 minut.
Wyniki meczów:
SP Wilkowo - SP 1 Barczewo
2:1
SP 30 Olsztyn - SP Wilkowo
1:5
SP 30 Olsztyn - SP 1 Barczewo
0:4
Kolejność końcowa:
1. SP Wilkowo
2. SP 1 Barczewo
3. SP 30 Olsztyn
Drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy i
puchary ufundowane przez firmę „BICI
D'ORO” z Lubawy. Należy dodać, że
dziewczęta z Barczewa drogę do finału zaczęły
od 2 miejsca w eliminacjach powiatowych i 1
miejsca w eliminacjach rejonowych. SP
Wilkowo i SP 1 Barczewo awansowały do
finału wojewódzkiego, który odbędzie się w
połowie maja w Braniewie.
Piotr Ferenz

Mistrzostwa Gminy
w piłce nożnej chłopców U-10
Dnia 17.04.2012 odbył się Turniej Piłki
Nożnej o Mistrzostwo Gminy w kategorii
chłopców U-10. W zawodach wzięło udział 5
drużyn z gminy Barczewo: SP Łęgajny, SP
Bartołty Wielkie, BUKS Barczewo, NSP
Lamkowo, NSP Kronowo.
Mistrzostwo Gminy zdobyła drużyna
BUKS Barczewo. Zdobywcy pierwszego,
drugiego i trzeciego miejsca otrzymali puchary
ufundowane przez klientów sklepu GREEN.
Najlepszy strzelec turnieju Kacper Żarejko (7
bramek) został uhonorowany pucharem, który
ufundował pan Bogdan Tołkacz - PUB
RATUSZOWY.
Najlepsza drużyna będzie reprezentować
naszą gminę na szczeblu powiatowym turnieju
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku".
Ogólnopolski finał tego turnieju to oficjalne
Mistrzostwa kategorii U-10.
WYNIKI:
1 BUKS BARCZEWO
2 SP BARTOŁTY WIELKIE
3 NSP LAMKOWO
4 SP ŁĘGAJNY
5 NSP KRONOWO

fot. Anna Wojszel
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Barczewski Uczniowski Klub Sportowy
rozpoczyna rozgrywki rundy wiosennej
Po długiej i mroźnej zimie, w czasie której
systematycznie trenowaliśmy i rozgrywaliśmy
mecze w salach sportowych nareszcie wróciliśmy
na obiekt Orlik. Zajęcia na boisku rozpoczęliśmy od
kolejnego naboru dzieci z roczników 2005 i 2006, a
frekwencja w tej grupie jest naprawdę bardzo duża,
licząca ponad 20 młodych piłkarzy. Najmłodsi
zawodnicy BUKS-u, którzy określani są jako
„ŻACZKI” nauczani są podstaw koordynacji
ruchowej, systematyczności oraz rywalizacji w
formie gier i zabaw. Cieszy fakt, że do klubu zgłasza
przeciwników, gdyż drużyna BUKS ORLIK I
wygrała z rówieśnikami z Olsztyna 10:0, a ŻACY
zwyciężyli stosunkiem 4:1, przegrała jedynie
drużyna BUKS II.
Zawodnicy z rocznika 2002 i młodsi
wystartowali w kolejnej edycji turnieju
TYMBARK CUP (określane jako nieoficjalne
mistrzostwa Polski kategorii U-10). Dnia
17.04.2012 r. w Barczewie okazaliśmy się
bezkonkurencyjni w rozgrywkach gminnych tego
turnieju, zwyciężając z drużyną szkoły

podstawowej z Lamkowa 10:0, natomiast w finale
wygraliśmy z zawodnikami szkoły podstawowej z
Bartołt 12:0. Drużyna BUKSU w całym turnieju
nie straciła żadnej bramki, a strzeliła przeciwnikom
22 gole. Królem strzelców turnieju został zawodnik
BUKSU Kacper Żarejko, zdobywca 7 bramek.
Dyplomy i puchary wszystkim drużynom wręczył
zastępca burmistrza pan Dariusz Jasiński. Nasza
drużyna będzie reprezentować gminę w
rozgrywkach rejonowych. ORLICY (BUKS I i II)
w dniu 21.04.2012 r. rozpoczną w Olsztynie
rozgrywki rewanżowej rundy wiosennej
Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w
swojej kategorii. Przeciwnikami będą drużyny
Warmii Olsztyn i MKS Jeziorany. W tej grupie nasi
zawodnicy zajmują kolejno II i III miejsce. Mamy
nadzieję, że w dalszym ciągu będą z sukcesami
reprezentować nasz klub i miasto Barczewo.
Dzieci chętne do podjęcia systematycznych
treningów w naszym klubie informujemy że,
spotykamy się na Orliku przy szkole podstawowej
w następujące dni:
poniedziałki i czwartki godz. 15.00 - 16.30 ŻACY
(rocznik 2003 i 2004)
poniedziałki i czwartki godz. 16.30 - 18.00
ORLICY (rocznik 2001 i 2002)
Grupę początkującą ŻACZKÓW zapraszamy we
wtorki na godz. 15.00, oraz w soboty na godz. 10.00
również na Orliku przy szkole podstawowej w
Barczewie.
Informacje o treningach można uzyskać u trenerów
pod numerem telefonu:
Bogdan Caruk 509487593
Sławomir Ostrowski 501162552,
bądź na stronie: buksbarczewo.futbolowo.pl

fot. archiwum

Bogdan Caruk

fot. archiwum

fot. archiwum

się coraz więcej dziewcząt, a ambicji i woli walki
zazdrości im niejeden chłopak. Zawodnicy z grupy
ORLIKÓW i ŻAKÓW pod koniec marca
zaprezentowali swoje umiejętności podczas
treningu przed kamerami barczewskiej Telewizji
Macrosat. Materiał ten emitowany był i jeszcze
będzie w kanale programu planszowego lokalnej
TV.
14.04.2012 r. na Orliku przy szkole
podstawowej gościliśmy zawodników Stomilu
Olsztyn, rozgrywając gry kontrolne. Nie
okazaliśmy się niestety zbyt gościnni dla

Konkursy plastyczne “Szkoła to nie RING” oraz “Wykluczeni”
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Barczewie oraz Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie ogłaszają konkurs
plastyczny, skierowany do uczniów szkół
podstawowych (klasy IV-VI) pt. „Szkoła to nie
RING" oraz gimnazjów (klasy I-III) pt.
„Wykluczeni", z terenu miasta i gminy Barczewo.
Termin składania prac upływa 20 maja 2012 r.
Prace należy składać w sekretariacie Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
Szczegółowe informacje zostaną przekazane do
wszystkich szkół na terenie miasta i gminy
Barczewo.
Regulaminy
Konkurs profilaktyczny - Szkoła to nie RING
Konkurs skierowany do uczniów szkół
podstawowych (klasy IV-VI) z terenu miasta i
gminy Barczewo.
Organizatorzy Konkursu:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Barczewie
- Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie
1. Cele Konkursu:
a) zapobieganie, ograniczenie zjawisk agresji i
przemocy, profilaktyka uzależnień
b) promocja pozytywnych wartości

c) rozwijanie kreatywności
d) kształcenie umiejętności posługiwania się
środkami komunikacji niewerbalnej
e) popularyzacja działań twórczych i
poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik
2. Uczestnictwo w Konkursie
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół
podstawowych w gminie Barczewo.
3. Zasady Konkursu
a) Prace zgłoszone do Konkursu powinny być
wykonane techniką: rysunek i malarstwo,
fotografia.
b) Praca biorąca udział w Konkursie musi
stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej
udział w Konkursie, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach,
zgodną z tematyką Konkursu.
c) Składając pracę na Konkurs, uczestnik
potwierdza, że wyraża zgodę na przestrzeganie
zasad Konkursu, zawartych w niniejszym
Regulaminie. Przesyłając pracę na Konkurs,
uczestnik wyraża tym samym zgodę na
wykorzystywanie swoich danych do celów
Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu
do nich oraz ich poprawiania. Dane osobowe
uczestników pozyskane dla celów Konkursu
nie będą udostępniane osobom trzecim.
d) Każdy uczestnik Konkursu może złożyć

tylko jedną pracę.
4. Sposób i termin składania prac
Prace konkursowe należy podpisać (imię i
nazwisko, data urodzenia, klasa, nr telefonu) i
złożyć w siedzibie Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie, w terminie do 20 maja
2012 roku. W przypadku prac nadesłanych
pocztą decyduje data stempla pocztowego.
5. Pozostałe zasady Konkursu
a) Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu:
1 czerwca 2012 r.
b) Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie
zostaną poinformowane o werdykcie Jury oraz o
terminie wręczenia nagród i wyróżnień za
pośrednictwem poczty lub telefonicznie.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie.
c) W Konkursie przewidziano nagrody
i wyróżnienia rzeczowe, za które nie
przysługuje ekwiwalent pieniężny.
d) Prace konkursowe oceniane będą przez co
najmniej czteroosobowe Jury Konkursu,
którego skład zostanie podany do publicznej
wiadomości. Decyzje Jury Konkursu są
ostateczne.
e) Prace konkursowe mogą być opublikowane w
mediach, na stronach internetowych
Organizatorów, w różnych materiałach
Ciąg dalszy na str. 17
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Burmistrz Barczewa ogłasza konkurs

„Poprawa estetyki miasta i obszarów wiejskich na terenie Gminy Barczewo”

fot. archiwum
Ciąg dalszy ze str. 17

Konkursy plastyczne “Szkoła to nie RING”...

Organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach
promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
elektronicznej redakcji prac konkursowych, a
także ich publikacji.
g) Regulamin Konkursu dostępny jest
w siedzibach Organizatorów, na stronie
internetowej oraz profilu Facebook Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
Konkurs profilaktyczny “Wykluczeni”
Konkurs kierowany jest do uczniów gimnazjum.
Organizatorzy Konkursu:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Barczewie
- Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie
1. Cele Konkursu:
a) uwrażliwienie młodzieży na problem jakim
jest wykluczenie społeczne
b) zapobieganie wykluczeniu, profilaktyka,
propagowanie tolerancji
c) rozwijanie kreatywności
d) kształcenie umiejętności posługiwania się
środkami komunikacji niewerbalnej
e) popularyzacja działań twórczych i poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik
2. Uczestnictwo w Konkursie:
a) Konkurs kierowany jest do uczniów
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w
Barczewie
3. Zasady Konkursu:
a) Prace zgłoszone do Konkursu powinny być
wykonane techniką: rysunek i malarstwo,
fotografia oraz film krótkometrażowy
b) Praca biorąca udział w Konkursie musi
stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej
udział w Konkursie, wcześniej niepublikowaną
i nienagradzaną w innych konkursach, zgodną
z tematyką Konkursu.
b) Składając pracę na Konkurs, uczestnik
potwierdza, że wyraża zgodę na przestrzeganie
zasad Konkursu, zawartych w niniejszym
Regulaminie. Przesyłając pracę na Konkurs,
uczestnik wyraża tym samym zgodę na

wykorzystywanie swoich danych do celów
Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do
nich oraz ich poprawiania. Dane osobowe
uczestników pozyskane dla celów Konkursu nie
będą udostępniane osobom trzecim.
c) Każdy uczestnik Konkursu może złożyć tylko
jedną pracę.
4. Sposób i termin składania prac:
Prace konkursowe należy podpisać (imię
i nazwisko, data urodzenia, klasa, nr telefonu)
i złożyć w siedzibie Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie, w terminie do 20 maja
2012 roku. W przypadku prac nadesłanych
pocztą decyduje data stempla pocztowego.
5. Pozostałe zasady Konkursu:
a) Planowany termin rozstrzygnięcia Konkursu:
1 czerwca 2012 r.
b) Osoby nagrodzone i wyróżnione w Konkursie
zostaną poinformowane o werdykcie Jury oraz
o terminie wręczenia nagród i wyróżnień za
pośrednictwem poczty lub telefonicznie. Wyniki
Konkursu zostaną ogłoszone publicznie.
c) W Konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia rzeczowe, za które nie przysługuje
ekwiwalent pieniężny.
d) Prace konkursowe oceniane będą przez co
najmniej czteroosobowe Jury Konkursu,
którego skład zostanie podany do publicznej
wiadomości. Decyzje Jury Konkursu są
ostateczne.
e) Prace konkursowe mogą być opublikowane
w mediach, na stronach internetowych
Organizatorów, w różnych materiałach
Organizatorów, bez honorarium, tylko w ramach
promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
f) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do
elektronicznej redakcji prac konkursowych,
a także ich publikacji.
g) Regulamin Konkursu dostępny jest
w siedzibach Organizatorów oraz na stronie
internetowej oraz profilu Facebook Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
Opracowanie: CKiPG - Małgorzata Rukszan

„Poprawa estetyki miasta i obszarów wiejskich na
terenie Gminy Barczewo”
I. Cel konkursu
1. Poprawa estetyki miasta i wsi, dbałość o własne
posesje, ogrody, miejsca użyteczności publicznej.
2. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz
rozwoju lokalnego.
3. Dbałość o ekologię.
II. Organizator:
Samorząd Gminy Barczewo
III. Przedmiot konkursu:
Współzawodnictwo konkursowe będzie oceniane
w następujących kategoriach:
A-Najładniejszy budynek jednorodzinny,
wielorodzinny
B - Najładniejsza zagroda
C - Najładniejszy ogród kwiatowy
D - Najładniejszy balkon
E-Najaktywniejsza społeczność wiejska, wspólnota mieszkaniowa.
IV. Terminarz konkursu
1. Konkurs trwa od 15 maja 2012 r. do 31 sierpnia
2012 r.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest
złożenie deklaracji w terminie do 15 maja
2012 r. wg załącznika nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
3. Zgłoszenia do udziału w konkursie mogą
dokonywać: właściciele nieruchomości, zarządy
wspólnot, sołtysi, właściciele zagród.
4. Pisemne zgłoszenia będą przyjmowane do dnia
15 maja 2012 r., w sekretariacie Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie, bądź przesłane
pocztą na adres: Centrum Kultury i Promocji
Gminy , 11-010 Barczewo ul. Słowackiego 5.
5. Uczestnicy konkursu będą powiadamiani telefonicznie lub drogą elektroniczną o planowanym
terminie przeglądu.
6. Pierwszy przegląd (wstępny) zgłoszonych do
konkursu podmiotów zostanie przeprowadzony do
31 maja 2012 r.
7. Drugi przegląd (końcowy) zostanie przeprowadzony w terminie do 20 sierpnia 2012 r.
8. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie
nagród nastąpi podczas sesji Rady Miejskiej
w Barczewie lub na dożynkach gminnych.
V. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu są : właściciele budynków jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe,
właściciele zagród wiejskich, sołtysi.
2. Przedmiotem oceny są obiekty położone
w granicach administracyjnych gminy Barczewo.
VI. Komisja konkursowa
1. Komisja Konkursowa jest uprawniona do:
dokonywania przeglądów, oceniania oraz
podejmowania decyzji o podziale nagród.
2. W skład Komisji wchodzą:
- 1 pracownik Urzędu Miejskiego w Barczewie,
- 2 osoby z Komisji Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Barczewie,
- 1 osoba z Komisji Regulaminowej Rady Miejskiej w Barczewie,
- 1 pracownik Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie.
3. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona
przewodniczącego i sekretarza.
4. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi
przewodniczący komisji. Komisja Konkursowa
decyduje w drodze głosowania w sprawach
nieuregulowanych w niniejszym regulaminie.
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5. Komisja kończy pracę sporządzeniem protokołu
z całości swoich działań, podpisując pamiątkowe
dyplomy.
6. Członkom Komisji Konkursowej nie
przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach
Komisji.
VII. Kategoria oceny.
1. W kategoriach A-E stosuje się punktację w skali
od 0-5.
A. Budynek jednorodzinny, wielorodzinny:
- estetyka budynku /elewacja, wejście do budynku,
kolorystyka/,
- zagospodarowanie posesji,
- harmonia z otoczeniem,
- sposób utylizacji odpadów, wygląd i zabezpieczenie śmietników,
- zmiany w wyglądzie estetycznym w trakcie
trwania konkursu.
B. Zagroda:
- estetyka całej posesji,
- utrzymanie zieleni, trawniki, krzewy,
- architektura ogrodowa,
- sposób utylizacji odpadów,
- zmiany w wyglądzie estetycznym w trakcie trwania konkursu
C. Ogród kwiatowy:
- ogólny wygląd ogrodu, wrażenie estetyczne,
- stan i wygląd ogrodzenia,
- kompozycje kwiatowe,
- mała architektura ogrodowa,
- sposób utylizacji odpadów,
- zmiany w wyglądzie estetycznym w trakcie
trwania konkursu
D. Balkon, loggia:
- ogólny wygląd, zagospodarowanie,
- roślinność balkonowa, kompozycje kwiatowe,
- zmiany w wyglądzie estetycznym w trakcie
trwania konkursu
E. Najaktywniejsza społeczność wiejska,
wspólnota mieszkaniowa

- inicjatywy społeczne powodujące zmiany w
wyglądzie estetycznym wsi, miasta w trakcie
trwania konkursu
2. W kategoriach A-E istnieje możliwość przyznania równorzędnych miejsc I,II,III.
3. Zwycięzcy konkursu w kategoriach od A-B nie
mogą brać udziału w konkursach przez kolejne
cztery lata.
VIII. Nagrody

1. Na organizację konkursu
w 2012 roku
przeznacza się kwotę 13 000,00 zł
2. Komisja Konkursowa może dodatkowo
przyznać wyróżnienia , pamiątkowe dyplomy.
VIII. Postanowienia końcowe
1.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Barczewie, Centrum Kultury o Promocji Gminy
w Barczewie oraz w prasie lokalnej.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „ Poprawa estetyki
miasta i obszarów wiejskich na terenie Gminy Barczewo”

KARTA ZGŁOSZENIA
Do konkursu „Poprawa estetyki miasta i obszarów wiejskich na terenie Gminy Barczewo”
Deklaruję udział w konkursie „ Poprawa estetyki miasta i obszarów wiejskich na terenie Gminy
Barczewo” i akceptuję Regulamin konkursu wprowadzony Zarządzeniem Nr 0050.40.2012
Burmistrza Barczewa z dnia 23 kwietnia 2012 r.
……………………………………………………………………………………………………
( imię i nazwisko właściciela , nazwa wspólnoty, sołectwo)
……………………………………………………………………………………………………….
(adres: miejscowość, ulica, numer budynku, kod pocztowy)
……………………………………………………………………………………………………….
(numer telefonu, e-mail oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu)
Kategoria: …………………………………………………………………………………………..
( budynek jednorodzinny, wielorodzinny, ogród kwiatowy/ najaktywniejsza społeczność wiejska,
zagroda).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu „Poprawa estetyki miasta i obszarów wiejskich
Gminy Barczewo” – dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu- zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

……………………………………………………………………
(data i podpis zgłaszającego)

PROMOCJA WĘGLA
od 7maja do 30 czerwca

EKO-GROSZEK, KOKS, KOSTKA, ORZECH, MIAŁ, GROSZEK

WĘGIEL WYŁĄCZNIE
Z POLSKICH KOPALŃ

BARCZEWO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 50 D
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tel. 89 532 00 66, 601 252 013 pon. - pt. 8.00 - 16.00, sob. 9.00 - 13.00
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SPRZĘT AGD
SPRZĘT TURYSTYCZNY
PIECE C.O.
SPRZEDAŻ I SERWIS

Olsztyn, ul. Jagiellońska 37
tel. 89 535 87 05, fax 89 535 87 00
www.algaz.pl e-mail: biuro@algaz.pl

Piękny obiekt w Ruszajnach, niedaleko Barczewa.
Sala bankietowa przystosowana do
wszelkiego rodzaju imprez
okolicznościowych m.in. wesela, chrzciny,
komunie, spotkania biznesowe, kuligi, jubileusze, stypy i inne.

TRANSPORT JAKUBIAK

www.barczewotransport.webpark.pl

MAREK JAKUBIAK, Ruszajny 34

