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Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niech upłyną w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś 2014 rok,
niech będzie czasem pokoju
oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki

Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku
dużo zdrowia, radości, szczęścia rodzinnego
i wielu sukcesów dyrektorom i pracownikom szkół,
przedszkoli i przychodni zdrowia
w imieniu pracowników
Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia
życzy – dyrektor MZOiZ
Hanna Chyżyńska

KRONIKA POLICYJNA - Listopad
- 3 listopada w Ramsowie z pomieszczenia gospodarczego ukradziono: kanister z paliwem
oraz 2 akumulatory. Poszkodowany wycenił
straty na 810 złotych.
- 3 listopada na ul. Wojska Polskiego w Barczewie nieustalony sprawca przeciął 4 opony
w samochodzie marki BMW powodując straty
w wysokości 1.200 złotych.
- 5 listopada w Biedowie nieznany sprawca
z otwartego garażu dokonał kradzieży urządzenia geodezyjnego typu niwelator, dwóch opon
oraz prostownika. Właściciel wycenił straty na
łączną kwotę 2.600 złotych.
- 9 listopada na Osiedlu Słonecznym w Barczewo nieustalony sprawca uszkodził agregat
chłodniczy i spowodował straty o wartości 1 tysiąca złotych.
- 12 listopada barczewscy policjanci zostali powiadomieni o zniszczeniu murawy boiska
w Wipsowie. Stróże prawa podczas patrolu
zatrzymali do kontroli kierowcę BMW, który jak

WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE

się później okazało był nietrzeźwy. Alkomat
wskazał 0,81 mg/l alkoholu w organizmie.
W trakcie prowadzonych czynności policjanci
ustalili, że jest on również sprawcą zniszczenia
murawy. Mężczyzna przyznał się do zniszczenia
boiska piłkarskiego poprzez wprowadzanie
w poślizg swojego samochodu. Miejscowy Klub
piłkarski Tempo Wipsowo oszacował straty na
15.000 zł. 39 - letniemu sprawcy grozi kara
więzienia.
- 14 listopada na ul. Wojska Polskiego w Barczewie nieznany sprawca ukradł z samochodu
kurtkę, w której był portfel z pieniędzmi i dokumentami. Jej właściciel po wypakowaniu
zakupów do samochodu poszedł odprowadzić
wózek sklepowy. W tym czasie zuchwały sprawca dokonał kradzieży. Łączne straty to 2.600
złotych.
- 20 listopada we Wrócikowie nieznany sprawca
włamał się do mieszkania poprzez wyjęcie
szyby w drzwiach. Łupem złodzieja padło

Wydanie bieżące i numery archiwalne dostępne są w Biurze Informacji w Barczewie przy ul. Mickiewicza 12 oraz na www.gazeta.barczewo.pl
Współpraca: L. Siemanowska, I. Rudź, P. Mostek, B. Jakubiak, J. Chłosta,
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18.900 złotych.
- 21 listopada w Zalesiu nieznany sprawca
zniszczył ławy, grill oraz poszycie dachu domku
letniskowego. Poszkodowany właściciel, olsztyńska spółdzielnia mieszkaniowa „Pojezierze”, wyceniła straty na 2 tys. złotych.
- 28 listopada dzielnicowy z Barczewa zatrzymał mężczyznę poszukiwanego przez sąd. 35latek przyszedł do olsztyńskiego sądu jako
podejrzany w innej sprawie. Funkcjonariusz,
przyjechał na rozprawę w charakterze świadka,
rozpoznał mężczyznę i ujął zaskoczonego
mieszkańca gminy Barczewo. Poszukiwany
miał zasądzony zakaz prowadzenia pojazdów,
do którego się nie stosował.
W listopadzie barczewscy policjanci
zatrzymali 5 nietrzeźwych kierowców. Ponadto
zatrzymali 3 kierowców, którzy mieli orzeczony
sądowny zakaz prowadzenia pojazdów ( dwóch
z nich było nietrzeźwych).
Zebrał Grzegorz Gawrylczyk

Wydawca:
Centrum Kultury i Promocji Gminy
Adres: Barczewo, ul. Słowackiego 5
Tel. / fax. 89 514 82 81
Druk: Zakład ALGRAF s.c., 11-300 Biskupiec, ul Harcerska 19
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam,
nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania
i opracowywania tekstów.
Redakcja informuje o możliwości zamieszczenia reklam.
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Burmistrz Barczewa nagrodzony na gali Agroprzedsiębiorca 2013
Agroprzedsiębiorcy RP od 2009 roku posiada
Janusz Skowroński. Właściciel barczewskiej
firmy Tewes Bis jest także Przewodniczącym
Rady Gospodarczej działającej przy Burmistrzu Barczewa. Wybitnym Promotorem
Agrobiznesu 2013 został prezes Krajowego
Związku Spółdzielni Mleczarskich Waldemar
Broś. Tytuł ten otrzymał za transformację,
modernizację i konsolidację spółdzielczości
mleczarskiej. Tytuł Zasłużony Promotor
Agrobiznesu 2013 otrzymał właściciel gospodarstwa rolnego w Lubczy Paweł Augustyn,
zajmujący się hodowlą kur zielononóżek,
danieli i koni huculskich.
22 gala konkursu Agroprzedsiębiorca RP
2013 odbyła się w piątek 6 grudnia 2013 roku w
Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II (Galeria
Porczyńskich) w Warszawie. Jej organizatorami byli: redakcja ,,Agro” oraz
Stowarzyszenie AgrobiznesKlubu. Patronat
honorowy nad konkursem objęli: Eugeniusz

Grzeszczak, Wicemarszałek Sejmu RP oraz
Stanisław Kalemba, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Celem konkursu jest nagradzanie przedsiębiorców rolnych, którzy mają znaczące dokonania w prowadzonych przez siebie agrofirmach.
Przed Galą laureaci konkursu Agroprzedsiębiorca RP byli podejmowani kolejno:
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przez
Radcę Generalnego Marię Zwolińską (podczas
spotkania otrzymali imienne listy gratulacyjne
min. Stanisława Kalemby, a także – część z nich
Honorowe Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”)
oraz w gmachu Sejmu przez Wicemarszałka
Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka, który również
wręczył swe imienne listy gratulacyjne.
Grzegorz Gawrylczyk

Barczewko - Warmińskie Pompeje
Fot. W. Zdaniuk

Burmistrz Barczewa na długo zapamięta
Mikołajkowy piątek 2013 roku. Właśnie tego
dnia podczas uroczystej gali konkursu
Agroprzedsiębiorca 2013 Lech Jan Nitkowski
jako jedyny samorządowiec w Polsce otrzymał
Świadectwo Wierzytelności Czynienia Dobra
Ogólnego. Zaszczytne wyróżnienie, które jest
przyznawane od 1991 roku za działalność na
rzecz społeczności lokalnej, włodarz Barczewa
odebrał z rąk Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Tadeusza Nalewajka oraz Wiceministra
Gospodarki, Jerzego Pietrewicza. Tym samym
trafił do AgroKręgu miesięcznika „Agro” Ludzi
Pozytywnie Zakręconych. W uroczystości
wzięło udział kilkaset osób w tym przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, parlamentu,
rządu, samorządu, świata nauki.
- Tu spotykają się najlepsi z najlepszych. Wasz
sukces nie był poprzedzony wielkimi debatami
politycznymi, ale ciężką pracą, kompetencjami
i ogromnymi wyrzeczeniami - podkreślała
Maria Zwolińska, Radca Generalny w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Z kolei Wicemarszałek Sejmu Eugeniusz
Grzeszczak pochwalił nagrodzonych za wkład
w rozwój polskich gospodarstw.- Polskie
rolnictwo jest bardzo cenione w Europie. To
wasza zasługa – powiedział Wicemarszałek.
Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP
Dariusz Młotkiewicz także bardzo pozytywnie
ocenił dokonania laureatów tegorocznej edycji
konkursu.
Zwycięscy poszczególnych kategorii zamiast tradycyjnych statuetek, otrzymali buzdygany i złote szable, jako symbol waleczności
i tradycji. W środowisku rolnym konkurs
potocznie nazywa się "AgroOscarami". Podczas
gali uhonorowano laureatów w następujących
kategoriach: Wybitny Agroprzedsiębiorca RP,
Wzorowy Agroprzedsiębiorca, Zasłużony
Promotor Agrobiznesu, Wybitny Promotor
Agrobiznesu RP. O oprawę muzyczną zadbał
Zespół Pieśni i Tańca Gdynia. Tytuł Wybitnego

O tym, że Barczewko ma bogate dzieje
wiadomo nie od dziś. Jednak okazuje się, że
o prawdziwych historycznych perełkach dowiemy się w przyszłości. Latem przyszłego roku
ruszą prace archeologiczne na grodzisku w Barczewku. Tego wielkiego wyzwania podjął się dr
Arkadiusz Koperkiewicz z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego. W latach
2010-2011 kierował pracami archeologicznymi
na Starym Mieście w Barczewie. Dr Koperkiewicz od kilku lat próbował uzyskać
dofinansowanie na prace archeologiczne w Barczewku. Po wielu staraniach udało się to w tym
roku za sprawą dofinansowania z niemieckiego
Ministerstwa Kultury. W przyszłorocznych
szczegółowych badaniach archeologicznych
swoje siły połączą naukowcy i studenci z Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Jerzego Augusta w Getyndze. Prace mają
potwierdzić założenia projektu „Barczewko / Alt
Wartenburg – Warmińskie Pompeje”. Według
źródeł w 1325 r. biskup warmiński Eberhard
z Nysy wybudował miasto i zamek Wartenburg
nad brzegiem jeziora Wadąg, prawdopodobnie
na miejscu starego grodu pruskiego. Brutalny
najazd Litwinów w zimie 1354 r. przerwał
spokojny żywot mieszkańców. W wyniku agresji wszyscy mieszkańcy zginęli, a po grodzie
zostały tylko zgliszcza. Miejsce opustoszało,
zachowując tylko starą nazwę. Dekadę później
(w 1364 r.) dokonano relokowania miasta na
obszarze obecnego Barczewa. Ówczesna
tragedia mieszkańców to dziś kopalnia wiedzy
o historii, kolonizacji i kulturze materialnej
Warmii w poł. XIV w. Zapewne przyszłoroczne
badania będą ewenementem na skalę Europy
i Świata. Należy podkreślić, że nieprzebadane
stanowisko archeologiczne w Barczewku to
prawdziwy diament dla historyków, archeologów i dla nas wszystkich.
Dobrze zachowane pozostałości miast
lokacyjnych w środkowo-wschodniej Europie,
które można zliczyć na palcach jednej ręki, dają
unikalną możliwość poznania najstarszych faz
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Fot. J. Miałdun

zasiedlenia i reguł przy zakładaniu miast
lokacyjnych na wschodnich rubieżach. O efektach i postępach prac będziemy informować na
łamach „Wiadomości Barczewskich”.
Grzegorz Gawrylczyk
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Wizyta Prezesa BCC Marka Goliszewskiego w Barczewie
4 grudnia Barczewo odwiedził Marek
Goliszewski, Prezes i założyciel Business
Center Club. Co było powodem wizyty tak
znamienitego gościa ? Odpowiedź jest prosta Tewes Bis. Sukcesy barczewskiej firmy jak
magnes ściągają największe tuzy polskiego
biznesu na barczewskie Zatorze. Pod koniec
sierpnia, właśnie za sprawą właściciela Tewes
Bis, Janusza Skowrońskiego, gminę Barczewo
odwiedzili najwięksi polscy agrobiznesmeni.
Janusz Skowroński jest także Przewodniczącym
Rady Gospodarczej działającej przy Burmistrzu
Barczewa.
Prezes BCC, jednej z największych i najprężniej działających organizacji skupiających
polskich biznesmenów, na własne oczy chciał
zobaczyć firmę która odnosi sukcesy na rynkach
właściwie całego świata. Prezesowi Goliszewskiemu podczas wizyty w barczewskiej
Fot. G. Gawrylczyk

Camping Tumiany
po raz kolejny najlepszy w Polsce
Bardzo sympatyczna wiadomość dotarła do
barczewskiego ratusza w piątek 6 grudnia.
Dokładnie tego dnia Polska Federacja
Campingu i Caravaningu poinformowała, że
w tegorocznej edycji konkursu na najlepszy
camping w Polsce „Mister Camping 2013”
camping nr 10 w Tumianach po raz kolejny
zdobył 1 miejsce i tytuł „Mister Camping”.
W konkursie „Mister Camping” biorą udział
campingi z całej Polski więc tym bardziej cieszy,
że camping z Tumian nie miał sobie równych i to
już nie pierwszy raz. Konkurs jest organizowany
rokrocznie od 49 lat przez Polską Federację
Campingu i Caravaningu we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polską
Organizacją Turystyczną. O wynikach konkursu
decyduje jury składające się z przedstawicieli
Polskiej Federacja Campingu i Caravaningu,
Polskiej Organizacji Turystycznej oraz dziennikarzy. W ramach konkursu oceniane są m.in.
zagospodarowanie i wyposażenie oraz stan
techniczny campingu, jego czystość, estetyka,
oferowany produkt turystyczny, usługi świadczone na campingu, a także profesjonalizm
i jakość obsługi turystów. Przy dokonywaniu
oceny campingu oczywiście bardzo mocno liczą
się także opinie turystów krajowych i zagranicznych.
Jako laureat konkursu camping będzie
rekomendowany i promowany przez Polską
Federację Campingu i Caravaningu w wydawnictwach PFCC takich jak „Polska Mapa
Campingu” i „Campingi w Polsce” oraz na
stronie internetowej federacji www.pfcc.eu
prowadzonej w 16 wersjach językowych, która
w 2013 roku odwiedziło ponad 2,7 mln
użytkowników. Najlepsze polskie campingi
promowane są również przez zagraniczne
ośrodki Polskiej Organizacji Turystycznej i na
narodowym portalu turystycznym „Odkryj
Polskę” prowadzonym w kilkunastu wersjach
językowych. Gratulujemy sukcesu !!!
Grzegorz Gawrylczyk
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firmie towarzyszył Kanclerz Olsztyńskiej Loży
BCC Wiesław Łubiński. Gości wraz z Prezesem
Januszem Skowrońskim, powitał Burmistrz
Lech Nitkowski. Włodarz Barczewa wyraził
nadzieję, że sukcesy Tewes Bis przyciągnął
innych prężnych inwestorów, którzy mogliby
ulokować swoje firmy na terenie liczącej 11 ha
specjalnej strefy ekonomicznej, znajdującej się
tuż przy drodze nr 16. Prezes Skowroński
potwierdził sprzyjającą inwestorom postawę
lokalnych władz.
Barczewska firma Tewes Bis specjalizuje się
w produkcji maszyn i urządzeń oraz całych linii
technologicznych dla przemysłu spożywczego głównie mleczarskiego. Swoje urządzenia
sprzedaje do 20 krajów świata. Gros urządzeń
trafia na eksport głównie do naszych
wschodnich sąsiadów.
Tewes Bis zatrudnia obecnie 150 pracowników – w tym 50 inżynierów, którzy projektują
urządzenia w 3 biurach projektowych. „Tewes
Bis” nie poprzestaje na samym dostarczeniu
zamówionych maszyn. Oferuje także ich pełny
serwis oraz tworzenie kompleksowych

programów rozwojowych. Po sukcesie na rynku
polskim firma „poszła za ciosem” i w sposób
widoczny zaistniała na: Litwie, Łotwie,
Ukrainie, Rosji, Białorusi, Niemczech,
Węgrzech, Kazachstanie i Rumunii. Produkty
barczewskiego przedsiębiorstwa znane są
również w Azji oraz Ameryce Środkowej i
Południowej. Właściwie każdy produkt
mleczny, wyprodukowany w Polsce, powstał
przy pomocy urządzeń stworzonych na
barczewskim Zatorzu. Marek Goliszewski
osobiście obejrzał proces produkcji w barczewskiej firmie. Prezes BCC nie szczędził słów
uznania dla nowoczesności i organizacji pracy.
Wizytę podsumował krótko stwierdzając, że to
z czym się zapoznał jest imponujące. Wizycie
towarzyszyła ekipa Telewizji Polskiej. Warto
dodać, że Prezes BCC podczas swojej wizyty na
Warmii i Mazurach wygłosił wykład, a przedsiębiorstwo z Barczewa, było jedyną firmą którą
odwiedził.
Grzegorz Gawrylczyk

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju
organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC,
reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą
przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy
telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie
prawne. Marek Goliszewski to człowiek businessu pamiętający także o potrzebujących. W 2012 roku prezydent
Bronisław Komorowski odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Za działalność
społeczną został wyróżniony m.in. tytułem "Przyjaciel Ludzi Bezdomnych" i laureatem „Stokrotek Dobroci”.

650-lecie Barczewa już w przyszłym roku
Przygotowania do obchodów 650-lecia
wkroczyły już w decydująca fazę. Pierwszą
imprezą w nowym roku będzie 22 finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej pomocy który odbędzie
się w niedzielę 12 stycznia w hali sportowej
barczewskiego gimnazjum. Organizatorzy
przewidują tego dnia wiele atrakcji m.in. pokazy
sztuk walki, zawody sportowe oraz koncerty
muzyczne. Jednak uroczysty początek
obchodów jubileuszu miasta będzie miał
miejsce dwa tygodnie później czyli w niedzielę
26 stycznia 2014 roku. Właśnie tego dnia odbędą
się uroczystości związane z upamiętnieniem 150
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rocznicy Powstania Styczniowego.
Obchody tego jakże ważnego wydarzenia
w dziejach Polski rozpocznie Msza Św. w
kościele Św. Andrzeja w Barczewie. O tym jak
bardzo Barczewo i miejscowości naszej gminy
są związane z wydarzeniami sprzed 150 lat
dowiemy się z wykładu dr Jana Chłosty.
Następnie zostaną złożone kwiaty przy
kapliczce na ul. Granicznej. Właśnie w tym
miejscu, w zakopanych skrzyniach, powstańcy
styczniowi przechowywali broń.
Grzegorz Gawrylczyk

Informacje

Góry mają oscypki, Warmia i Mazury sery kozie
Gospodarstwo nad Arem

Stare porzekadło mówi „cudze chwalicie
swego nie znacie”. Jak ulał pasuje ono do
zdrowej żywności, wytwarzanej nieopodal
Barczewa. W Kierźlinach w „Gospodarstwie
nad Arem” hodowlę kóz od ponad 20 lat
prowadzi Helena Wróblewska. Zalety przetworów z mleka koziego od lat dostrzegają nie
tylko fachowcy ale i zwolennicy zdrowej
żywności. Walory koziego mleka podkreśla
także Anna Stachurska - Lewandowska. Żona
znanego polskiego piłkarza Roberta Lewandowskiego, mistrzyni Polski w karate jest
propagatorką zdrowego stylu życia, z jego
podstawowym elementem czyli dietą wolną od
chemii, opartą na naturalnych produktach. Jeśli
chodzi o nabiał sportsmenka mówi wprost
o przewadze mleka koziego nad krowim.
Domowa półka Heleny Wróblewskiej ugina się
od nagród. Do swojej kolekcji mieszkanka
Kierźlin dodała ostatnio wyróżnienie za jogurt
z mleka koziego, przyznane 7 listopada na XIII
Gali Jakości. W czasie uroczystości na olsztyńskim zamku ogłoszone zostały wyniki
konkursu na „Najlepszy Produkt i Usługę
Warmii i Mazur”. Pani Helena swoją hodowlę
zaczynała od jednej kozy o wdzięcznym imieniu
Pyza. Obecnie stado liczy ponad 250 sztuk - kóz
rasy alpejskiej.
- Zawsze lubiłam zwierzęta, pochodzę ze wsi
i nie wyobrażam sobie mieszkania w bloku –
mówi. Helena Wróblewska urodziła się w Ornecie. Po latach mieszkania w Olsztynie
przeniosła się „na łono natury” nad przepiękne
jezioro, które barczewianie nazywają Ar.
Z wykształcenia jest chemikiem. Zanim zajęła
się hodowlą prowadziła m.in. zakład dziewiarski. Zachwycamy się oscypkami z owczego
mleka, a nie doceniamy przetworów na bazie
koziego mleka, które smakiem nie odbiegają od
góralskich smakołyków. Nie wiedzieć czemu
dawniej koza była symbolem biedy. Dzisiaj

sytuacja zupełnie się odwróciła. Wyrobów z koziego mleka poszukują wymagający i świadomi
klienci. Największe i najlepsze hotele oraz
restauracje w naszym województwie pozycje
z menu oparte na mleku kozim, przygotowują
właśnie z wyrobów pochodzących z Kierźlin.
Przez dwie dekady zebrała się także pokaźna
liczba klientów indywidualnych, kupujących
produkty na miejscu w gospodarstwie. Sława
tutejszego sera koziego przekroczyła już granice
Polski, dzięki czemu Gospodarstwo „Na Arem”
odwiedzają zagraniczne wycieczki np. z Niemiec czy Łotwy. W 2010 roku producentka
z Kierźlin została przyjęta do stowarzyszenia
Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur

znalazło się na tej liście. W produkcji nie są
stosowane żadne konserwanty ani polepszacze.
Liczy się tradycja i niczym nie zakłócony proces
produkcji. Mleko może być przetworzone
w ciągu zaledwie dwóch godzin od udoju.
Produkty są więc zawsze robione ze świeżego
niepasteryzowanego mleka. W nowoczesnym
zapleczu powstaje cały wachlarz kozich
smakołyków: twarożek, ser podpuszczkowy, ser
podpuszczkowy w solance, ser serwatkowy
(riccota), jogurt naturalny oraz masło. W przyszłości producentka zamierza poszerzyć
asortyment o kefir i maślankę.
Jedna koza daje rocznie ok. 600 l mleka. Aby
powstał 1 kg sera trzeba zużyć ok. 11 litrów.

i Powiśla w ramach Europejskiej sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Do tego grona należą
tylko sprawdzeni i godni zaufania producenci.
Nic dziwnego, że gospodarstwo nad Arem

Mleko kozie i wyroby z niego są droższe niż
z mleka krowiego. Kozie mleko jest uznawane
za naturalny lek. Ma działanie przeciwalergiczne, jest bogate w witaminę A. Zalecane
jest zwłaszcza dzieciom, które muszą przestrzegać diety bezglutenowej. Mogą je pić ci,
którym szkodzi mleko krowie (tzw. skaza
białkowa). Bardzo pozytywnie wpływa na cerę,
o czym „ na własnej skórze” przekonała się już
Kleopatra zażywając słynnych kąpieli w kozim
mleku. Lista pozytywnego wpływu na nasz
organizm jest duża, tym bardziej cieszy, że ta
naturalna i smaczna żywność jest na
wyciągnięcie ręki i kupuje się ją bez recepty.
Grzegorz Gawrylczyk

Fot. G. Gawrylczyk (3)

Mleko kozie
- ze względu na prostszą budowę białek i tłuszczów oraz korzystniejsze proporcje aminokwasów i egzogennych kwasów tłuszczowych, mleko kozie
jest łatwiej i szybciej przyswajalne w procesie trawienia, niż mleko krowie. - duża zawartość witamin A, B1, B2, B5 (kwas pantotenowy - uczestniczy
w syntezie hemu do hemoglobiny i cytochromów. Jako składnik koenzymu A bierze udział w syntezie i rozkładzie kwasów tłuszczowych, syntezie
cholesterolu i hormonów steroidowych.) B3 (niacyna, PP - witamina ta uczestniczy w regulacji poziomu cukru we krwi, regulacji poziomu
cholesterolu, uczestniczy w procesach utleniania i redukcji, w utrzymaniu odpowiedniego stanu skóry, w regulacji przepływu krwi w naczyniach
krwionośnych) - duża zawartość wapnia i fosforu - picie mleka koziego obniża w znacznym stopniu poziom cholesterolu w organizmie. Zalecane
w żywieniu, szczególnie w przypadkach: - mleczna skaza białkowa - dla tych, którzy z różnych względów nie mogą spożywać produktów z mleka
krowiego - cierpiących na cukrzycę, astmę i inne schorzenia dróg oddechowych- dla osób starszych, chorych i rekonwalescentów- dla ludzi
zagrożonych osteoporozą- najnowsze badania naukowe informują o antynowotworowym działaniu mleka koziego i jego przetworów!
Grzegorz Gawrylczyk
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Informacje
Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo

„Nitka Warmińska”
We wtorek 26.11.2013 odbyło się III
spotkanie na szczycie w sprawie naszego szlaku.
Na spotkanie przybyli przedstawiciele: Lasu
Miejskiego Olsztyna Marcin Szwed, Nadleśnictwa Olsztyńskiego Wojciech Abramczyk
i Daria Ryzmar-Przygoda, Oficer Rowerowy
Olsztyna Mirosław Arczak oraz stała grupa
zaangażowana w tworzenie szlaku: Burmistrz
Barczewa Lech Nitkowski, Wójt Gminy Purda
Jerzy Laskowski, Specjalista ds. pozyskiwania
Funduszy Unijnych Jakub Żywicki, „Wiadomości Barczewskie” Grzegorz Gawrylczyk,
Stowarzyszenie "Wspólne Wójtowo" Beata
Jakubiak, Sołtys Wójtowa Adam Perczyński.
Nowo przybyłym przedstawiono koncepcję
szlaku, proponowany przebieg oraz relację
z przeprowadzonych już wizji lokalnych.
Gościom pomysł przypadł do gustu, potwierdzili
chęć udziału w projekcie oraz zaproponowali
pomoc ze swojej strony.
Dyskusja była burzliwa, każdy przedstawiał
swoje pomysły, każdy przeciągał szalę w swoim
kierunku i ustalono iż wyjazd z podstawowego
szlaku naszej "Nitki Warmińskiej" z miejscowości Zalbki w kierunku Olsztyna odbędzie się
ul. Wiosenną w kierunku Szpitala Pulmonologicznego. Tam zostanie połączony z już
wytyczonymi szlakami na terenie lasów.
Którędy trasa ma przebiegać przez Olsztyn
sprawdzi w najbliższych czasie Oficer
Rowerowy Mirosław Arczak. Wyjazd z miasta
miałby nastąpić z ulicy Bajkowej w kierunku
gminy Purda, tam trasa zostanie sprawdzona
przez Nadleśniczego Wojciecha Abramczyka
oraz Wójta Purdy Jerzego Laskowskiego,
a następnie połączona zostanie z miejscowością
na terenie Gminy Barczewo - Bogdany i dalej
przebiegać będzie już nam znanymi drogami.
Pozostała trasa została potwierdzona jako
możliwa do dopuszczenia do ruchu pieszo-

Fot. G. Gawrylczyk

rowerowego.
Uzgodniono, że oznakowanie szlaku
zostanie przyjęte jednakowe dla całego szlaku,
na terenie miasta i powiatu. W ostatnim okresie
były wytyczane i organizowane szlaki na terenie
Olsztyna. Te gotowe projekty oznaczeń przyjmiemy jako wzory na nasz szlak. Musimy się
postarać o finanse na tabliczki, mapki i malowanie oznaczeń.
W trakcie spotkania „poszliśmy” także dalej
z marzeniami o profesjonalizacji szlaku,
wiatach, paszportach dla turystów, którzy
zdobywać będą poszczególne stacje przystankowe itp. Szlak na pewno ma charakter
rozwojowy i przyczyni się do uatrakcyjnienia
naszego regionu zarówno dla mieszkańców jak

i dla przyjezdnych.
Ustalono, że przedstawiciele przejadą
proponowaną trasą i przy pomocy GPS-u
oznaczą na mapie. Sprawdzą warunki na terenie
leśnym i miejskim oraz przedstawią wyniki na
następnym spotkaniu.
Mamy nadzieję, że wiosną będziemy mogli
zrobić podchody całymi rodzinami. Może nie na
całym szlaku ale z pewnością na odcinku
znajdującym się na terenie naszej gminy.
Beata Jakubiak
Prezes Stowarzyszenia
Wspólne Wójtowo

Bożonarodzeniowa Zbiórka Żywności - Nadzieja na radośniejsze święta
W dniach 29-30 listopada br., na terenie
miasta i gminy Barczewo, Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich, we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie, zorganizowało
zbiórkę żywności. Koordynatorem akcji była
Danuta Zielonka. Artykuły żywnościowe systematycznie odbierano z 14 sklepów na terenie
miasta i z 10 sklepów z terenu gminy (Ramsowo,
Wipsowo, Wójtowo, Łęgajny) skąd trafiły do
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Tam, po ich segregacji, robiono paczki.
Na rzecz Bożonarodzeniowej Zbiórki Żywności
pod patronatem Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich, pracowali: Danuta Zielonka,
Alina Jakończuk, Danuta Łowkiel, Iwona
Mierzejek, Anna Jakończuk, Zbigniew Stodolnik i Lech Krawczyk. W akcji wzięło udział
180 wolontariuszy. Opiekunami wolontariuszy
na terenie miasta była Ewa Radzanowska
z Gimnazjum nr 1 Ziemi Barczewskiej w Barczewie. Na terenie gminy we wsiach Ramsowo,
Wipsowo i Łęgajn wolontariuszami byli
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum,
a opiekunami osoby dorosłe. W Wójtowie
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zbierali dorośli. Do akcji wzorem lat ubiegłych
włączyły się dzieci z Przedszkola Publicznego
w Łęgajnach. Przy zbiórce żywności pomagało
4 osadzonych z Zakładu Karnego z wychowawcą
Robertem Karabinem i 4 wychowanków z Zakładu Poprawczego w Barczewie wraz z wychowawcą Tomaszem Michałowskim.
Podziękowania za bezinteresowne udostępnienie transportu należą się: Beacie Szewczyk – prezes Zakładu Usług Komunalnych
i Mirosławie Jasińskiej – prezes Zakładu
Budynków Komunalnych w Barczewie. Wszyscy wymienieni zasługują na gorące słowa
podziękowania za bezinteresowna pomoc.
Sponsorem toreb na paczki, za które organizatorzy dziękują był Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku.
Zebrano ogółem 1311,15 kg żywności.
Podobnie jak w latach poprzednich, były
produkty mączne, cukier, konserwy, olej,
słodycze i tłuszcze. Z tej ilości organizatorzy
zrobili 282 paczki, które trafiły do najbardziej
potrzebujących rodzin, a szczególnie tam, gdzie
są dzieci. Ponadto przekazano do świetlicy
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Gimnazjum nr 1 w Barczewie artykuły
żywnościowe w ilości 27,16 kg, i słodycze dla
świetlicy w Łęgajnach. Paczki z artykułami
żywnościowymi tylko w pewnym stopniu
wspomogły budżet rodzin obdarowanych.
Wiadomo, że jest to kropla w morzu potrzeb, ale
jest to także nadzieja na lepsze, radośniejsze
święta.
Gorące słowa podziękowania należą się
wszystkim mieszkańcom miasta i gminy
Barczewo za zakup na rzecz zbiórki żywności.
To świadczy o Państwa wrażliwości na
występujące potrzeby rodzin, które na co dzień
zmagają się z problemami finansowymi. Danuta
Zielonka za naszym pośrednictwem skierowała
słowa podziękowania do wszystkich, którzy
włączyli się do akcji na rzecz Bożonarodzeniowej Zbiórki Żywności – do młodzieży
szkolnej oraz ich opiekunów, a szczególnie do
właścicieli sklepów za życzliwość i przychylność tej inicjatywie.
Wojciech Zenderowski

Wydarzenia
Barczewski Chór „MODERATO”

Jubileusz 10-lecia
W piątek, 22 listopada br., w auli Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego
z okazji 10-lecia chóru „Moderato” działającego
przy Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie pod dyrekcją Danuty Nowakowskiej
odbył się jubileuszowy koncert. Prowadząca
spotkanie Wiesława Zdaniuk, w imieniu chóru
serdecznie przywitała wszystkich przybyłych
gości, a szczególnie gości specjalnych - Ewę
Alchimowicz-Wójcik i Lucynę Żołnierek.
Przywitała władze miasta i gminy: Lecha Jana
Nitkowskiego – burmistrza Barczewa, Dariusza
Jasińskiego – zastępcę burmistrza, Zbigniewa
Chlubickiego – przewodniczącego Rady
Miejskiej, Mariolę Łukowską-Juckewicz –
dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy,
Jolantę Pastuszenko – dyrektor Szkoły
Podstawowej, członków Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich z prezesem Elżbietą
Wołosewicz-Tabaką, Krystynę Szter – prezes
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, Oddział w Barczewie oraz poprzedniego,
wieloletniego prezesa Mariana Sawickiego,
księży i ojców z parafii św. Anny i św. Andrzeja
Apostoła w Barczewie, a także wszystkich
pozostałych gości i sympatyków chóru.
Swój jubileuszowy koncertu chórzyści
rozpoczęli pieśnią „Laudate Dominum”.
„Chwalcie Pana wszystkie narody”. Kolejno
wykonali: „Panie Miłosierny”, „O Cor Jesu”,
„Confitemini Dominio”, „Modlitwę kapłana”,
„Nieście chwałę, mocarze”. Podczas jubileuszowego koncertu wraz z Chórem „Moderato”
wystąpiła Ewa Alchimowicz-Wójcik – sopran,
której na fortepianie akompaniowała Lucyna
Żołnierek. Śpiewaczka wykonała dwie pieśni
w języku łacińskim. Chór wykonał wraz z solistkami „Pie Jesu” i „Panis Angelicu”. Następnie
przy akompaniamencie Lucyny Żołnierek, Ewa
Alchimowicz-Wójcik wykonała trzy utwory:
Czardasz z operetki „Księżniczka czardasza, Arię
z operetki „Clivia” i Arię Adelii z operetki
„Zemsta Nietoperza”. Po występie i owacjach na
stojąco wykonawczynie od Chóru „Moderato”
otrzymały piękne kwiaty.
W drugiej części jubileuszowego koncertu
Chóru „Moderato” jako pierwsi wystąpili
panowie chórzyści wykonując: „Krywaniu,
Krywaniu” - pieśń góralską oraz pieśń o Bajkale
w języku rosyjskim. W trakcie koncertu,
Wiesława Zdaniuk w imieniu wszystkich
chórzystów podziękowała Annie KorybutDziemidowicz za wykonanie w jej pracowni
pięknych chust warmińskich oraz Jolancie
Pastuszenko - dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Feliksa Nowowiejskiego za udostępnienie
szkolnej auli. W dalszej części chór wykonał:
„Hymn do nocy”, „To świt, to zmrok” – z
musicalu „Skrzypek na dachu”, „Idzie żołnierz
borem, lasem” – pieśń żołnierska z XVI w. oraz
„Maki”. Pieśni warmińskie; „A w niedzielę
raniusieńko” i „Kendy ty Jaśku”. Pieśń kresową
„Szła dziewczyna”. Ponadto „Rum Jamajka” –
szanty pieśń niemiecka, „Bella, Bella donna” –
melodia popularna. Na koniec chór wykonał
„Cztery konie” – melodia ze Śląska Cieszyńskiego”. W podzięce za wspaniały koncert
były owacje na stojąco i niemilknące brawa.
Dyrygent Danuta Nowakowska szczególne

podziękowania za uświetnienie jubileuszowego
koncertu złożyła Ewie Alchimowicz-Wójcik
i Lucynie Żołnierek, podziękowała władzom
miasta, delegacjom zaprzyjaźnionych chórów,
a szczególnie chórzystom, kochających śpiew, za
10 lat wspólnej mozolnej, pełnej wyrzeczeń, ale
twórczej i owocnej pracy. Podziękowała Annie
Rok za wspaniałą karykaturę członków chóru,
dyrekcji i pracownikom szkoły podstawowej za
pomoc w zorganizowaniu występu, a także
miejscowym władzom i wszystkim przybyłym na
koncert.
Na ręce dyrygent Chóru „Moderato”
serdeczne podziękowania i życzenia wraz
z kwiatami i upominkami złożyli; burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski, który gratulował
konsekwencji w działaniu, dziękował za
dziesięcioletni wkład w rozwój kultury i promocji
gminy i Barczewa, a także Zbigniew Chlubicki –
przewodniczący Rady Miejskiej, Janusz
Skowroński – prezes Tewes-Bis Barczewo,
Małgorzata Błyskun – nadleśniczy Nadleśnictwa
Wipsowo, Władysław Daliga – zastępca
burmistrza Jezioran. Były kwiaty i życzenia od
zaprzyjaźnionych chórów („Legenda” ze
Stawigudy i od chóru „VOX CORDIS” z Biskupca), od prezesów miejscowych Stowarzyszeń,
kierowników jednostek organizacyjnych.
Uczestnicy jubileuszowego koncertu byli pod
wielkim wrażeniem i nie szczędzili braw
chórzystom.
Obecnie chór liczy 26 osób łącznie z dyrygent
Danutą Nowakowską. Od założenia, w chórze
śpiewają: Renata Bielicka, Helena Szych,
Mirosława Grzywińska, Renata Chludzińska,
Wiesława Zdaniuk, Barbara Korecka, Maria
Korybut-Marciniak, Mieczysław Dziemidowicz,
Stanisława Więckowska oraz “nadworny”
fotograf Włodzimierz Zdaniuk – członek
honorowy. W następnych latach do chóru
dołączyli: Bożena Fraszek, Teresa Zimnica,
Władysław Napierało, Marzena Bierman, Adela
Golc, Piotr Szczyglak, Elżbieta Dzikowska, Anna
Zupa, Józef Głowiński, Lucyna Suchta, Jolanta
Pawłowiec, Tomasz Komorowski, Marzena
Dziechcińska, Wiola Babiarz i Wiesława
Balcerzak.
Działalność Chóru Moderato
Chór powstał 22 listopada 2003 roku przy
parafii św. Anny w Barczewie, wówczas
dyrygent Danuta Nowakowska przyjmowała
wszystkich chętnych lubiących śpiewać.
Początkowo repertuar ograniczał się do kolęd
i pieśni religijnych. Po roku pracy chór przyjął
nazwę Chór „Moderato”. W tym czasie
chórzyści zostali członkami Stowarzyszenia
Społeczno - Kulturalnego „Pojezierze” Oddział
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w Barczewie i dzięki temu w Galerii Sztuki
„Synagoga” mogli prowadzić próby i koncertować. Chór systematycznie rozszerzał repertuar
o pieśni patriotyczne, ludowe i popularne.
Pierwsze koncerty miały miejsce w Barczewie,
kolejne w Węgoju, Lutrach i w Dobrym Mieście.
W 2004 roku chór dał 8 koncertów. Od stycznia
2005 roku chór działał przy Miejskim Ośrodku
Kultury, Sportu i Turystyki w Barczewie. W tym
samym roku chórzyści wzięli udział w III
Warmińskim Przeglądzie Chórów i Zespołów
Śpiewaczych „Stawiguda 2005”. Przez cały rok
Chór dawał oprawę muzyczną podczas wystaw
w Galerii Sztuki „Synagoga”. W październiku
wyjechał do Wilna koncertując w kościele pw.
św. Piotra i Pawła. W 2005 roku dał łącznie 13
koncertów. Lata 2006 i 2007 należały do
pracowitych i bogatych w nagrody. Pierwszym
sukcesem było wyróżnienie na I Otwartym
Ogólnopolskim Turnieju Chórów „O Miecz
Juranda” – Spychowo 2006. Chór wystąpił poza
konkursem i otrzymał Puchar Prezesa Polskiego
Związku Chórów i Orkiestr oddz. WarmińskoMazurskiego w Olsztynie. Brał również udział w
koncertach: - z okazji 50 – lecie SSK
„Pojezierze” – w Filharmonii Olsztyńskiej; - w
cyklu „Odkrywamy Miejsca Mało Znane”.
Koncertował w: Barczewie, Nowym Kawkowie,
Butrynach, Wrzesinie. W ciągu 2006 roku chór
dał 20 koncertów. W 2007 roku zdobył I –
miejsce w V Przeglądzie Chórów i Zespołów
Śpiewaczych – Stawiguda 2007 za najlepsze
wykonaną kurlantkę – pieśń warmińską.
Uczestniczył w II Otwartym Ogólnopolskim
Turnieju Chórów „O Miecz Juranda” –
Spychowo 2007, gdzie zdobył Grand Prix
i puchar za najlepsze wykonanie pieśni polskich.
Był także inicjatorem „Regionalnego Spotkania
z Kolędą”, odbywających się cyklicznie w Centrum Kultury i Promocji Gminy, których celem
jest rozpowszechnienie muzyki Feliksa Nowowiejskiego. Uczestniczył w VI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej im.
Feliksa Nowowiejskiego koncertując w Światkach. Występował w Stoczku, Ornecie,
Jezioranach, Olsztynie, Gietrzwałdzie, Lubominie, Biskupcu, Barczewie oraz w olsztyńskim
starostwie – z koncertem kolęd. W 2007 roku dał
37 koncertów. W roku 2008 chór uczestniczył
w II Regionalnych Spotkaniach z Kolędą.
Ponadto dał koncert kolęd na terenie Barczewa
i gminy, a także w Instytucie Kultury
Chrześcijańskiej w Olsztynie. Kolejne miejsca
występów to; Stawiguda „Kurlantka 2008”
i Urząd Marszałkowski w Olsztynie. Podczas
VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego –
koncertował w Kronowie, Lamkowie i Dobrym
Ciąg dalszy na str. 8
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Barczewski Chóru „MODERATO”
Ciąg dalszy ze str. 7

Mięście. Podobnie jak w roku poprzednim
koncertował również w Spychowie. Wielkim
przeżyciem dla chórzystów w 2008 roku był
wyjazd do Hagen w Niemczech, na zaproszenie
tamtejszego chóru „SHANTY”. Po powrocie
chór reprezentował województwo warmińskomazurskie w Ogólnopolskim Przeglądzie
Artystycznym Ruchu Seniorów w Bydgoszczy.
W 2008 roku chór wystąpił 29 razy. W 2009 roku
chór uczestniczył w III Regionalnym Spotkaniu
z Kolędą, w VIII Międzynarodowym Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
koncertując w Klebarku Wielkim. Wystąpił
także w Wilnie podczas otwarcia wystawy
olsztyńskich plastyków, koncertując w Domu
Polskim i w kościele pw. św. Ducha, dając
koncert pieśni polskich.
We wrześniu 2009 roku nastąpiła reorganizacja chóru. Do końca roku chór w zmienionym składzie koncertował podczas Dożynek
Powiatowych w Morągu i gminnych w Ruszajnach. Koncertował także w Olsztynie
podczas „Dni Papieskich” i w Święto
Niepodległości w barczewskiej Synagodze.
W 2009 roku chór koncertował 23 razy. W 2010
roku chór kilkakrotnie koncertował z kolędami
w Skajbotach, Kronowie i w Olsztynie. W Dobrym Mięście z okazji rocznicy 40 lecie SSK
„Pojezierze”, w Kolnie, na „Dni Papieskie”,
w Morągu, Ramsowie, Jezioranach, Lutrach,
Olsztynie i w Żardenikach. 19 grudnia wziął
udział w eliminacjach do XII Ogólnopolskiego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Olsztynie, gdzie
został zakwalifikowany do reprezentowania
naszego województwa na festiwalu wyższego
szczebla. W 2010 roku chór dał 30 koncertów.
W 2011 roku dał 24 koncerty. Najważniejsze to
udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd
i Pastorałek w Będzinie. W maju wyjazd do
Wilna i udział w Międzynarodowym Festiwalu
Muzyki Sakralnej. Potem koncerty w Barczewie, Kronowie, Olsztynie, Jezioranach,
Łęgajnach i Gadach i podczas Dni Barczewa.
W 2012 roku chór dał 24 koncerty. Dał koncert
kolęd, brał udział w Wielkiej Orkiestrze
Świątecznej Pomocy, zorganizował VI
Regionalne Spotkania z Kolędą, śpiewał
podczas XI Festiwalu Chórów Seniora w Wydminach. Występował także w Kolnie (święto
3 maja – z koncertem pieśni patriotycznych),
Stawigudzie (Kurlantka), Kolnie, Stawigudzie,
Dobrym Mięście, w Wydminach, Biskupcu,
Kronowie i w Olsztynie. W 2013 roku: chór
wystąpił z koncertem kolęd dla mieszkańców
Barczewa, przeprowadził VII Regionalne
Spotkania z Kolędą, koncertował w Jezioranach,
Kolnie, Klebarku Wielkim, dawał koncerty
towarzyszących w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego, brał udział w „Kurlantce –
Stawiguda 2013”, w Waplewie, brał udział w II
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Chóralnej w Ejszyszkach na Litwie. Dał oprawę
muzyczną i koncert w Podborzu (Litwa), brał
udział w I Festiwalu Muzyki Sakralnej w Stawigudzie i podczas festynu w Pluskach. Odbyło
się również spotkanie i koncert chórów „Shanty”
i „Moderato”, występy na „Dni Papieskie” i
Święto Niepodległości w Barczewie i Biskupcu.
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Ważne wydarzenie w historii miasta
50 lat istnienia „Nowego przedszkola”
w Barczewie to ważne wydarzenie w historii
miasta. Ważne dla ludzi, którzy na swej drodze
mieli okazję do kontaktów z tą placówką.
Począwszy od byłych i obecnych władz,
pracowników, wychowanków i ich rodziców
można stwierdzić jedno. Przedszkole to
szczególne miejsce, bo tu dziecko wstępuje
w świat kontaktów społecznych. Aby sprostać
temu potrzebne jest pełne zaangażowanie
dorosłych.
Na przestrzeni 50 lat zmieniło się wiele, ale
jedno co łączy i jest stałe to troska o najmłodszych
obywateli naszego miasta i gminy, życzliwość,
serdeczność i wsparcie w tym tak ważnym okresie
życia. Widoczne było to w przemówieniu
pierwszej dyrektorki przedszkola Zofii Jurczak
i obecnej Dotory Mikołajczuk. Wzruszenie
widoczne było na twarzach uczestników tego
spotkania. Również Burmistrz Lech Jan
Nitkowski przekazując życzenia w imieniu także
samorządowców podkreślał znaczenie wychowania przedszkolnego. Sam najpierw jako rodzic
a obecnie dziadek wspierał zawsze placówkę.
Wielopokoleniowe spotkanie było okazją dla
byłych pracowników do przypomnienia sobie
czasów - lat w których pracowali. A to wszystko w
wierszach, piosenkach i zabawach aktualnych dla
poszczególnych lat istnienia przedszkola z
wdziękiem i ogromnym zaangażowaniem
przedstawiły pod czujnym okiem nauczycieli
dzieci. Aby takie wydarzenia miały miejsce
potrzebne jest zaangażowanie wszystkich
pracowników przedszkola. Tak było przez 50 lat.

Fot. Archiwum autora

Jedno pozostaje niezmienne – życzliwość,
zrozumienie i chęć wspólnego działania dla dobra
dziecka tworzy jedną dużą rodzinę przedszkolną.
Jako byli pracownicy przedszkola możemy
stwierdzić jedno - dla nas było to wspaniałe
przeżycie.
Nie wszyscy dotarli na miejsce ze względu na
pogodę lub inne sytuacje życiowe ale w tym dniu
wszyscy byliśmy razem. Zawsze tworzyliśmy
wielką rodzinę w wielu przypadkach przyjaźnie,
kontakty z rodzicami i wychowankami trwają do
dziś. Nie zabrakło wspomnień o tych, którzy
odeszli. Za te szczególne przeżycia dziękujemy
dyrekcji i wszystkim pracownikom przedszkola.
Na następne 50 lat i więcej życzymy satysfakcji
i zadowolenia.
Teresa Lutarewicz

Pasowanie na przedszkolaka

"My maluchy przyrzekamy …
W Przedszkolu Miejskim w Barczewie
odbyła się pierwsza ważna uroczystość dla

Fot. A. Kadłubowska

Należy podkreślić, że Chór „Moderato”
koncertując w kraju czy poza granicami zawsze
i wszędzie promuje nasze Barczewo. Liczne
opracowane przez dyrygent pieśni (a jest ich 298
pozwalają na prezentowanie bogatego, różnorodnego programu stosownie do każdej
uroczystości. Tym samym uświetniają każdą
organizowaną imprezę czy spotkanie.
Wojciech Zenderowski
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dzieci najmłodszych - Pasowanie na przedszkolaka.
Uroczystość w dużym stopniu
stanowi zakończenie procesu adaptacyjnego
dzieci do warunków i zasad panujących
w przedszkolu. Maluchy do tego dnia przygotowywały się od początku pobytu w przedszkolu. Podczas uroczystości dzieci z „Motylków”, „Słoneczek” oraz grupy „Wesołych
misiów” swoim zachowaniem potwierdziły, że
bardzo dobrze się czują w przedszkolu.
Odświętny strój, birety, a także wystrój sali
podkreśliły doniosłość wydarzenia. Przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności
śpiewając, tańcząc i recytując wierszyki.
W dalszej części złożyły uroczyste ślubowanie
obiecały "być dobrymi kolegami, grzecznie
bawić się i fikać, wszystko zjadać z talerzyka,
nie grymasić i nie szlochać naokoło wszystkich
kochać". Po złożonej obietnicy nadeszła pora na
pasowanie dzieci przez panią dyrektor Dorotę
Mikołajczuk symboliczną kredką. Na pamiątkę
tej ważnej chwili każde dziecko otrzymało
dyplom, znaczek oraz kolorową kredkę, biretę.
Wszystkim przedszkolakom życzymy miłej
zabawy w gronie kolegów i zawsze uśmiechniętych buziaków.
Anna Kadłubowska
Lidia Siemianowska

Przedszkole Miejskie w Barczewie - 50-te urodziny...
7 grudnia 2013 r. dla Miejskiego Przedszkola w Barczewie był dniem szczególnym.
Tego bowiem dnia przedszkole świętowało
swoje okrągłe 50-te urodziny...Jubileusz ten stał
się doskonałą okazją do wspomnień dawnych lat
i tych, którzy przez lata tworzyli charakter
i atmosferę placówki. Na uroczystość przybyli
licznie zaproszeni goście: przedstawiciele władz
lokalnych, dyrektorzy zarządzający placówką w
ostatnim 50-leciu, Rada Rodziców, dyrektorzy
zaprzyjaźnionych szkół, przedstawiciele
zaprzyjaźnionych instytucji i firm oraz
przedstawiciele mediów lokalnych. Nie
zabrakło również emerytowanych pracowników przedszkola i absolwentów. Byli też
goście najważniejsi – nasze przedszkolaki i ich
wspaniali Rodzice. Oficjalnego otwarcia
uroczystości dokonała Dyrektor Przedszkola
Dorota Mikołajczuk, serdecznie witając
wszystkich gości. Z ogromnym wzruszeniem
obejrzano prezentację multimedialną przedstawiającą przedszkole dawniej i dziś. Była ona

bogata w zdjęcia z minionych lat i teraźniejszości. Głos zabrał Burmistrz - Lech Jan
Nitkowski przekazując życzenia z okazji
Jubileuszu. Następnie kolejno zaproszeni
goście składali swoje gratulacje i upominki oraz
winszowali dalszych sukcesów. W niezwykłą
podróż w przeszłość zabrała nas pierwsza
Dyrektor Przedszkola - Zofia Jurczak, która
wspominała swoje pierwsze lata w przedszkolu,
z sentymentem mówiła o czasach spędzonych
w placówce. Całość spotkania uświetnił
program artystyczny przygotowany przez
przedszkolaków pod okiem Agnieszki Ławickiej i Lidii siemianowskiej. W przedstawieniu, pt. „Z uśmiechem przez świat”
wzięły udział dzieci ze wszystkich grup
wiekowych od maluchów do starszaków.
Przedszkolaki zabrały wszystkich gości w podróż do przeszłości… Swoim występem
pokazały jak zmieniało się przedszkole i przedszkolak przez minione 50 lat. Występ nagrodzony został gromkimi brawami. Był śpiew, był

Historia Miejskiego Przedszkola w Barczewie
Rozwój miasta wymógł na rządzących
wybudowanie nowego i większego przedszkola.
Inicjatorem budowy drugiej tego typu placówki
w Barczewie był Bolesław Szczuka –
przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Barczewie. W planach rozwoju
miasta umieszczono jego budowę, wpisując ją
pod zbliżające się obchody 600 lecie nadania
praw miejskich. Na przełomie 1961/62 roku na
wniosek Prezydium MRN w Barczewie Wydział
Architektury i Budownictwa Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Olsztynie
opracował plan perspektywicznego rozwoju
miasta Barczewa. Pomimo, że plan zawierał
wiele niedociągnięć, a szczególnie brak
urządzeń wodno–kanalizacyjnych, to jednak
projekt został przyjęty i zatwierdzony. Termin
oddania przedszkola przy ul. Słowackiego 7
zaplanowano na 30 czerwca 1963 roku
zobowiązując kierownika Gospodarki
Komunalnej Antoniego Sałatę do
przygotowanie dokumentacji i sposobu
realizacji budowy. Na ten czas ul. Słowackiego
była nieutwardzona, bez chodnika. Na początku
1963 roku przystąpiono do budowy przedszkola.
Samo sfinansowanie budowy nie wystarczało. Z
pomocą przyszły miejscowe zakładów pracy:
Antoni Turczyński - prezes Spółdzielni
Drzewno-Metalowej Inwalidów zobowiązał się
wyposażyć placu zabaw w różne huśtawki,
zjazdy i piaskownicę. Swój ogromny wkład
miała przedsiębiorstwo Melioracji Wodnych
przy ul. Wojska Polskiego. Eugeniusz Welenc prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” zobowiązał się do finansowego
pokrycia kosztów położenia nowego chodnika
przy ul. Słowackiego począwszy od ul. Wojska
Polskiego oraz do samego budynku, w którym
miało mieścić się przedszkole. Ponadto
Maksymilian Kulus dyrektor Przedsiębiorstwa
Obróbki Drewna nr 1 przy Zakładzie Karnym w
Barczewie zobowiązał się w uzupełnienie
wyposażenia przedszkola obarczając Antoniego

Kaweckiego do społecznego nadzorowania
skazanych, którzy z odpadów drzewnych
wyrabiali taborety i krzesła dla przedszkola. W
drugiej połowie 1963 roku Kazimiera Kawecka,
jako wychowawczyni w czynie społecznym od
podstaw zorganizowała plac zabaw dla dzieci.
Pomimo wielu trudności 30 czerwca 1963
roku budynek został oddany do użytku.
Wykonano budowę sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej, do której podłączono
przedszkole. 1 grudnia 1963 roku przecięciem
wstęgi otwarto Przedszkole nr 2 przy ul.
Słowackiego 7. Uroczystościom przewodniczył
przewodniczący Prezydium MRN Henryk
Kępka, któremu towarzyszył Eugeniusz Welenc
i dyrektor Zofia Jurczak wraz z personelem
przedszkola. Tego dnia z wielką radością i ku
uciesze rodziców, 120 dzieci znalazło swoje
miejscu w 4 oddziałach przedszkolnych. Kiedy
zaszła potrzeba objęcia opieką przedszkolną
większej liczby dzieci zbudowano drugą część
przedszkola, którą 14 października 1990 roku
oddano do użytku. 1 listopada 1991 roku
Przedszkole nr 1 połączono z Przedszkolem nr 2
przekształcając w Przedszkole Samorządowe w
Barczewie, którego dyrektorem została Bożena
Cipior. W roku 1992 w ramy placówki włączono
Przedszkole w Ruszajnach, a w 1997 roku
sąsiadujący Żłobek Miejski, dzięki czemu
placówka zyskała nazwę Przedszkole z
Oddziałami Żłobkowymi w Barczewie. Od
marca 2004 roku przedszkole ma swoje logo. W
latach 2003-2013 dyrektorem Przedszkola była
Iwona Duchniewicz. 1 grudnia 2004 roku
została zlikwidowana grupa żłobkowa, a dzieci
w wieku od 2,5 do 6 lat znalazły swoje miejsce i
opiekę w grupach przedszkolnych
barczewskiego przedszkola. 1 grudnia 2009
roku uchwałą Miejskiej Rady powołano
Miejskie Przedszkole w Barczewie. 1 września
2013 roku dyrektorem Przedszkola Miejskiego
w Barczewie została Dorota Mikołajczuk.
Wojciech Zenderowski
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taniec, było wzruszenie, uśmiech no i wreszcie
godny jubileuszu tort, przy którym wszyscy
życzyli naszemu Przedszkolu 100 lat!!!
Wreszcie przyszedł czas na wspomnienia,
zwiedzanie przedszkola, pozostawienie śladu
w Księdze Pamiątkowej oraz degustację
pysznych ciast i sałatek przygotowanych przez
rodziców i pracowników przedszkola. Wiele
wspomnień ożyło podczas przeglądania kronik
przedszkolnych, galerii zdjęć dawnego i obecnego przedszkola oraz jego absolwentów.

Fot. W. Zenderowski

Była to wspaniała okazja do swobodnych
rozmów i uśmiechów.
W związku z obchodami jubileuszu
zorganizowano wyjątkowy konkurs plastyczny
dla wszystkich absolwentów przedszkola, pt.
"Wspomnienia z mojego przedszkola". Wydana
została również gazetka jubileuszowa, w której
zawarto kilka słów o historii placówki oraz
wspomnienia naszych absolwentów. Dla
upamiętnienia tego wydarzenia przygotowane
zostały dla gości pamiątkowe znaczki, które
rozdały dzieci przebrane w warmińskie stroje.
Odbył się również kiermasz bożonarodzeniowy z wykonanymi przez przedszkolaków i ich rodziców oraz wszystkich
pracowników przedszkola ozdobami świątecznymi. Wiele udało nam się osiągnąć w ciągu 50ciu lat, ale i wiele przed nami. Wierzymy, że
nasze wspólne działania pozwolą na wszechstronny rozwój obecnych i przyszłych naszych
wychowanków. Mamy nadzieję, że Jubileusz
naszego przedszkola i towarzysząca mu
uroczystość – pełna wspomnień, wzruszeń,
miłego, radosnego nastroju, ale też i refleksji - na
długo pozostanie w pamięci.
Anna Kadłubowska
Agnieszka Ławicka

Informacje
Szkoła Podstawowa w Barczewie

„Chroń Dziecięce Uśmiechy”
W dniach 7 – 9 października 2013 r. w Szkole
Podstawowej nr 1 w Barczewie odbyły się
bezpłatne przeglądy stomatologiczne w ramach
programu „Chroń Dziecięce Uśmiechy”.
„Polska jest jednym z krajów o najwyższym
poziomie próchnicy wśród dzieci w Europie.
Stan higieny jamy ustnej polskich dzieci jest
bardzo zły i pogarsza się z wiekiem. Próchnicę
ma 40 % dzieci w wieku do 6 lat i aż 80 % dzieci
w wieku do lat 12.” Najnowsze badania NIK
wskazują, że 10 % dzieci w wieku siedmiu lat
nigdy nie było u stomatologa, a tylko 17 %
rodziców regularnie interesuje się myciem
zębów przez siedmiolatków (ok. 35 %
w przypadku pięciolatków). Lekarze biją na
alarm.
Na ratunek uśmiechom dzieci przyszła firma
Wrigley Poland, która wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem zainaugurowała pilotażowy
program edukacyjno- profilaktyczny pod
hasłem „Chroń Dziecięce Uśmiechy”. Ten
ogólnopolski program, którego celem była
edukacja o prawidłowej higienie jamy ustnej,
kierowany był do uczniów szkół podstawowych
w województwach, w których odnotowuje się
wysoki odsetek dzieci z próchnicą: lubelskim,
warmińsko - mazurskim, podkarpackim,
świętokrzyskim i opolskim. Od 16 września do
15 listopada w wybranych placówkach na
terenie Polski, zostały zorganizowane darmowe
przeglądy dentystyczne – dla ponad 6000 dzieci.
W naszym województwie do ww. badań
zakwalifikowane zostały tylko 4 szkoły: Szkoła
Podstawowa nr 13 w Olsztynie, Szkoła
Podstawowa nr 15 w Olsztynie, Szkoła
Podstawowa nr 1 w Barczewie oraz Zespół
Szkolno - Przedszkolny w Łęgajnach. Tym
sposobem w dniach 7 – 9 października 2013 r.
mieliśmy zaszczyt gościć w barczewskiej
podstawówce ekipę stomatologów – wspaniałych i bardzo sympatycznych młodych ludzi
zatroskanych o stan uzębienia naszych pociech.
Przeglądy przebiegały bardzo sprawnie. Dla
oczekujących na badanie uczniów przygotowane były tematyczne kolorowanki, rebusy
i quizy. Każde z dzieci wychodziło z gabinetu
(wyposażonego w profesjonalny sprzęt
stomatologiczny) uśmiechnięte, z kartą stanu
uzębienia do przekazania rodzicom, która
z pewnością będzie pomocna w prawidłowej
profilaktyce lub ewentualnym leczeniu ubytków, oraz zestawem upominków od firmy
Wrigley (pastą i szczoteczką do zębów,
paczuszką gum do żucia Orbit). Łącznie
przeprowadzono w naszej szkole przeglądy
stomatologiczne u 653 uczniów, w tym u setki
dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Łęgajnach. W tym miejscu chciałabym bardzo
serdecznie podziękować rodzicom, którzy jak
zwykle stanęli na wysokości zadania i przygotowali dla naszych gości pyszny poczęstunek.
Wizyty w szkołach były drugą fazą projektu.
W pierwszej, przeprowadzono w sklepach akcję
promocyjną, dzięki której zostały zebrane środki
finansowe na przeprowadzenie akcji „Chroń
Dziecięce Uśmiechy”. 1% ze sprzedaży gum
Orbit w okresie 1 czerwca – 31 lipca b.r.
przeznaczony został właśnie na ten cel. Każdy
kto kupował w tym okresie gumę do żucia,
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dbając o swój uśmiech wspierał jednocześnie
ww. program. W sumie zebrano 771 590 PLN.
Na tym jednak program się nie skończył.
W terminie do 28 lutego 2014 r. wśród
wszystkich uczniów naszej szkoły zostaną
przeprowadzone przez wychowawców klas
zajęcia edukacyjne, podczas których dzieci
dowiedzą się, jak prawidłowo dbać o swoje zęby.
Każde z dzieci otrzyma dodatkowo w prezencie
materiały edukacyjne (książeczkę „Chroń
Dziecięce Uśmiechy”), które przygotowano
specjalnie z myślą o dzieciach w wieku 6 – 9 lat
oraz młodzieży w wieku 10 – 12 lat. Materiały

zostały opracowane tak, aby w ciekawy i przystępny sposób przekazać uczniom najważniejsze
zasady i podstawową wiedzę dotyczącą
prawidłowej higieny jamy ustnej.
Jeśli program „Chroń Dziecięce Uśmiechy”
spełni oczekiwania wszystkich partnerów
programu, a co najważniejsze, przyniesie
wymierne korzyści dla dzieci, planowana jest
jego kontynuacja w kolejnych latach.
Szkolny koordynator ds. promocji zdrowia
Anita Januszewska

Regionalna konferencja - Biblioteka z dobrym klimatem
Bibliotekarze z Warmii i Mazur w środę 4
grudnia 2013 roku podsumowali 4 edycję
konkursu pod hasłem „Biblioteka z dobrym
klimatem społecznym”. Na konferencji
regionalnej, która odbyła się w Urzędzie
Wojewódzkim w Olsztynie nie zabrakło także
barczewskiego akcentu. Swoją prezentację
przedstawiła Anna Rok, Kierownik Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Barczewie. Konferencję
poprzedziły targi wiedzy pod hasłem „Oddam
pomysł w dobre ręce” z udziałem bibliotek
i bibliotekarzy z województwa warmińskomazurskiego.
„Biblioteka z dobrym klimatem społecznym” to konkurs dla Gminnych Koalicji na rzecz
rozwoju bibliotek publicznych realizowany
w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
w województwie warmińsko-mazurskim. Konkurs ma na celu wypromowanie ciekawych
inicjatyw bibliotek publicznych realizowanych
w partnerstwach na rzecz społeczności
lokalnych, które mogą być inspiracją i przykładem dobrych praktyk dla innych bibliotek.
Joanna Przegrodzka z Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej w Olsztynie, która podsumowała
konkurs, powiedziała, że rywalizacja ma na celu
wypromowanie ciekawych inicjatyw bibliotek
publicznych realizowanych na rzecz społeczności lokalnych. Według inicjatorów konkursu
biblioteka w dzisiejszych czasach nie powinna
koncentrować się na podstawowej swojej
działalności, jaką jest udostępnianie książek
i czasopism, lecz powinna podejmować przedsięwzięcia z różnych dziedzin, aktywizujące
ludzi w każdym wieku. Powinna przy tym
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pozyskiwać liderów społeczności lokalnych,
którzy wzbogacą propozycje biblioteki. Gminne
koalicje w bibliotekach powstały z inspiracji
Programu Rozwoju Bibliotek. W całej Polsce
uczestniczy w nim ponad 3300 bibliotek
z małych miejscowości, w tym 88 w województwie warmińsko-mazurskim. Ludzie
przychodzą do nich nie tylko po książki.
W bibliotekach spędzają wolny czas, szukają
potrzebnych informacji. Dla niemal 200 tys.
osób z Warmii i Mazur biblioteka to jedyne
miejsce, gdzie mogą korzystać z internetu.
Z raportu "Po co Polakom biblioteki?",
przygotowanego na zlecenie Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego, wynika, że do
bibliotek uczestniczących w Programie
Rozwoju Bibliotek przychodzi 30 procent
mieszkańców małych miejscowości - ponad 2,5
mln osób. Konkurs, w którym nagrodzono
inicjatywy bibliotek publicznych na Warmii
i Mazurach, zorganizowała Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Olsztynie. Gminne
koalicje w bibliotekach, które przystąpiły do
konkursu, powstały z inspiracji Programu
Rozwoju Bibliotek Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności. Jest on realizowany przez
Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności jest partnerem Fundacji Billa
i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma
ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp
do komputerów, internetu i szkoleń.
Grzegorz Gawrylczyk

Informacje
Galeria absolwentów barczewskiego gimnazjum

Kamila Kaczmarczyk
W dwóch poprzednich wydaniach
“Wiadomości Barczewskich” prezentowaliśmy
sylwetki naszych byłych uczniów, którym udało
się już odnieść sukces. Tym razem postanowiliśmy przedstawić absolwentkę, na dowód
tego, że kobiety równie dobrze jak mężczyźni,
radzą sobie we współczesnym świecie. Kamila
Kaczmarczyk ukończyła Gimnazjum nr 1
w Barczewie w 2004 roku. Nigdy nie przepadała
za przedmiotami humanistycznymi ale dzięki
nauczycielowi matematyki, Jerzemu Stopie,
odkryła „magię liczb” i swoje matematyczne
pasje, które zdecydowała się kontynuować
w Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Olsztynie, w klasie o profilu matematycznoinformatycznym. Po trzech latach spędzonych
w liceum uznała, że chce studiować ekonomię.
W 2010 roku ukończyła pierwszy stopień
studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze specjalnością ekonomia przedsiębiorstwa. W 2012 roku uzyskała tytuł magistra
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Wówczas stwierdziła, że ekonomia
jest tą dziedziną, z którą chce związać swoją
przyszłość. Obecnie kontynuuje naukę na
drugim roku studiów doktoranckich w Katedrze
Gospodarowania Zasobami Pracy Wydziału
Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK. Jest
autorką wielu publikacji naukowych m.in.:
„Outplacement jako aspekt zarządzania
zasobami ludzkimi w polskich realiach
rynkowych”, „Wartościowanie pracy w małym
przedsiębiorstwie”, „Motywowanie pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi”oraz

Fot. Archiwum K. Kaczmarczyk

„Rynek pracy w województwie mazowieckim”.
Kamila brała udział w wielu projektach
naukowych i unijnych, wśród których warto
wymienić takie przedsięwzięcia jak: „Promocja
przedsiębiorczości akademickiej w województwie kujawsko-pomorskim”, czy „Analiza czynników wpływających na zwiększenie ryzyka
długookresowego bezrobocia. Opracowanie
metodologii profilowania bezrobotnych na
lokalnym rynku pracy do stosowania przez
Publiczne Służby Zatrudnienia, gdzie wraz
z innymi delegatami miała okazję uczestniczyć

w spotkaniach z przedstawicielami Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej oraz współpracować
z wybitnymi specjalistami z zakresu rynku pracy
i ekonometrii pod przewodnictwem prof.
Zenona Wiśniewskiego.
Na badania „Problemy rynku pracy
w Polsce” Kamila uzyskała grant promotorski.
Wynikami analiz dzieli się na ogólnopolskich
i międzynarodowych konferencjach naukowych, poświęconych takim zagadnieniom jak:
„Współczesny świat w kryzysie strefy Euro”,
„Problemy gospodarki światowej” „Dylematy
współczesnego rynku pracy”, „Zarządzanie
przedsiębiorstwem we współczesnej gospodarce”.
Aktualnie Kamila Kaczmarczyk jest wiceprzewodniczącą w Kole Naukowym Doktorantów na Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Zarządzania oraz pracuje w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim z Zakładem
Psychologii.
Pomaga kształcić nowe pokolenia ekonomistów, prowadząc zajęcia ze studentami na
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i w Wyższej
Szkole Bankowej w Toruniu. W 10 lat po
ukończeniu barczewskiego gimnazjum, Kamili
udało się nie tylko osiągnąć sukces, ale też
zrealizować swoje marzenia.
Życzymy jej, by to kolejne, o uzyskaniu
tytułu doktora, również się spełniło. Trzymamy
kciuki!
Lidia Zelman
Iwona Rudź

Mistrzostwa Świata w Barczewie Unihokej – maj 2015
To nie żart primaaprilisowy – Barczewo
będzie gościło Mistrzostwa Świata Mężczyzn
w Unihokeju w maju 2015 roku. Miasto nad Pisą
będzie wraz z Olsztynem współorganizatorem
rozgrywek zawodników do 19 roku życia. 16
reprezentacji z całego świata rozegra swoje
spotkania w podziale na dwie dywizje. Grupa A Szwecja, Szwajcaria, Finlandia, Czechy,
Norwegia, Łotwa, Słowacja i Polska - rozegra
swoje spotkania w olsztyńskiej hali Urania.
Grupa B składająca się z: Danii, Niemiec,
Estonii, Węgier, Kanady, Japonii oraz dwóch
drużyn z eliminacji, rozegrają swoje mecze
w sali sportowej barczewskiego gimnazjum. 15
listopada w urzędzie miejskim w Barczewie
odbyło się spotkanie poświęcone organizacji
tego wydarzenia w którym uczestniczyli –
Prezes Polskiego Związku Unihokeja Marek
Budziński, Poseł Paweł Papke, Burmistrz Lech
Nitkowski, Zastępca Burmistrza Dariusz
Jasiński oraz Radny Jarosław Bonus. Ta ciekawa
impreza sportowa na pewno przyczyni się do
promocji miasta i gminy Barczewo w kraju i za
granicą. Będzie także szczególnym wydarzeniem dla fanów tej dyscypliny bowiem cieszy
się ona wielką popularnością we wszystkich 56
unihokejowych federacjach na świecie. Bezpośrednie transmisje z rozgrywek w internecie
ogląda mnóstwo fanów. Zgodnie z statystykami
Międzynarodowej Federacji Unihokeja, dostar-

czonymi przez serwis YouTube, ostatnie 5dniowe zmagania w Hamburgu obejrzało ponad
235 tys. użytkowników. Mistrzostwa Świata
Mężczyzn U 19 są rozgrywane co 2 lata na
początku maja i należą do czterech największych
turniejów międzynarodowych na świecie.
W mistrzostwach w 2013 r. udział wzięły:
Szwecja, Szwajcaria, Finlandia, Czechy,
Norwegia, Łotwa, Słowacja, Dania, Polska,
Niemcy, Estonia, Węgry, Kanada, Japonia,
Słowenia, Australia. Reprezentacji Polski udało
się pokonać wszystkich swoich rywali w dywizji
B i po 6 latach wrócić do elity tych rozgrywek.
Unihokej to jedna z najmłodszych dyscyplin sportowych, bardzo popularna w wielu
krajach, szczególnie skandynawskich. Przyczynia się nie tylko do zdrowego stylu życia ale
również wpływa na poprawę ogólnego rozwoju
fizycznego, rozwija motorykę oraz zdyscy-
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plinowanie. Kształtując u dzieci i młodzieży
umiejętność opanowania przeżyć i stanów
emocjonalnych, rozwija inwencję zawodnika
oraz możliwość improwizacji. Uczy również
szlachetnej i nieustępliwej walki, podejmowania
szybkich decyzji i poczucia odpowiedzialności.
Popularność unihokeja rośnie i uprawia go coraz
większa grupa osób. Od kilkunastu lat, w każdej
szkole, unihokej jest realizowany w ramach
nauczania lekcji wychowania fizycznego.
Rozgrywane są zawody międzyszkolne i turnieje
organizowane przez Szkolny Związek Sportowy
oraz Polski Związek Unihokeja. To świadczy
o dużym zainteresowaniu unihokejem wśród
dzieci i młodzieży.
Grzegorz Gawrylczyk

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

11

Informacje
15 lat temu

Barczewskie Kalendarium

Było sobie Stowarzyszenie…
W grudniu 1998 roku, w „Nowinach
Barczewskich”, ukazał się artykuł pt. „Założenia
programowe stowarzyszenia”, w którym autor
zasygnalizował zamiar powołania w Barczewie,
Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego
„Ziemia Barczewska”. Inauguracyjne zebranie
odbyło się 7 grudnia 1998 roku w sali
konferencyjnej Urzędu Miasta. W zebraniu
uczestniczyło piętnaście osób, którym przewodniczył Tadeusz Rynkiewicz. Omówiono
założenia programowe. Tego dnia przyjęto statut
i wybrano członków komitetu założycielskiego w
osobach; Tadeusza Rynkiewicza, Andrzeja
Lichockiego, Danuty Łowkiel, Kazimierza
Olechowskiego i Wojciecha Zenderowskiego. 11
grudnia 1998 roku, w Sądzie Wojewódzkim
w Olsztynie, złożono wniosek o rejestrację
stowarzyszenia. 14 stycznia 1999 roku, Sąd
poinformował komitet założycielski, że
postanowieniem z dnia 29 grudnia 1998 roku
dokonał rejestracji SSK „Ziemia Barczewska”. 10
czerwca 1999 roku, w Urzędzie Miasta odbyło się
pierwsze wyborcze zebranie członków SSK
„Ziemia Barczewska”, na którym dokonano
wyboru Zarządu Stowarzyszenia. Prezesem
została Krystyna Lech, a zarząd stanowili:
Tadeusz Rynkiewicz – wiceprezes, Wojciech
Zenderowski – sekretarz, Danuta Łowkiel –
skarbnik, Włodzimierz Zdaniuk – rzecznik
stowarzyszenia, Andrzej Hulanicki i Kazimierz
Olechowski – członkowie Zarządu.
Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został
Andrzej Lichocki. Na siedzibę SSK „Ziemia
Barczewska” wybrano Bibliotekę Publiczną przy
ul. Mostowej. Zarząd, 16 czerwca 1999 roku
podjął decyzje wzięcia udziału w obchodach 635
rocznicy nadania praw miejskich, zorganizował
występ Olsztyńskiego Chóru Kameralnego
„Collegium Musicum” pod dyrekcją Janusza
Wolińskiego. Chór wystąpił w kościele św.
Andrzeja Apostoła. W programie wykonał utwory
kompozytorów z różnych epok w tym Feliksa
Nowowiejskiego. 23 września 1999 roku,
stowarzyszenie przyjęło logo i wzór legitymacji,

a 15 listopada 1999 roku opracowano apel pt.
„Śniadanie dla zapominalskich”. 15 marca 2000
roku, podjęto uchwałę w celu wykorzystania
kościoła ewangelicko-augsburskiego przy ul.
Grunwaldzkiej w Barczewie na „Muzeum
Warmii”. Później zmieniono nazwę na „Warmiński Ośrodek Inicjatyw Etnicznych i Muzeum
Exodusu”. Projekt nie doczekał się realizacji.
Kolejną decyzją było objęcie patronatu nad
Kapitułą „Barczewianin Roku”. 6 maja 2001 roku
z inicjatywy Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, Oddział w Barczewie, w Miejskiej
Bibliotece przy ul. Mostowej, w obecności dr
Janusza Lorenza i władz samorządowych,
podpisano „Porozumienie” mówiące o współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami pozarządowymi działającymi na terenie miasta i gminy
Barczewo. W imieniu SSK „Ziemia Barczewska”
podpis złożyła prezes Krystyna Lech. Później
Stowarzyszenie zostało wpisane do wykazu
Organizacji Pozarządowych w Barczewie.
W 2002 roku SSK „Ziemia Barczewska”,
włączyło się do organizowania I Ogólnopolskiego
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Wyszło także wiele
inicjatyw na rzecz miejscowej społeczności.
W 2003 roku, po pięciu latach działalności
stowarzyszenia, nastąpił marazm. Patronat nad
Kapitułą „Barczewianin Roku” przejęło Stowarzyszenie „Każdemu Dać Szansę”. W tym
samym roku z powodu rezygnacji kolejnego
członka, Zarząd utracił prawo podejmowania
uchwał, to jednak jego członkowie w pierwszych
latach widoczni byli w pracach na rzecz
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
W 2004 roku, pomimo upływu statutowej
pięcioletniej kadencji Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne „Ziemia Barczewska” w Barczewie
nie zorganizowano zebrania sprawozdawczowyborczego. Opadł zapał, zapodziała się chęć
działania. A miało być tak pięknie.
W. Zenderowski

Poszukiwanie św. Mikołaja

Fot. J. Niedźwiecka

Grudzień, choć mroźny - to czas oczekiwań
na ciepłe i rodzinne święta Bożego Narodzenia.
Każdego roku i zawsze tak samo czekamy na nie
z niecierpliwością, a najbardziej dzieci.
Pierwszym atrybutem zbliżających się świąt jest
niewątpliwie Mikołaj, który zawsze pamięta,
szczególnie o najmłodszych. Lubimy być
obdarowywani, ale najwięcej radości sprawia
nam obdarowywanie innych.
Właśnie dlatego 9 grudnia 2013 roku
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uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 1
w Barczewie postanowili podarować uśmiech
i zabawę swoim młodszym kolegom i koleżankom z Miejskiego Przedszkola w Barczewie.
Przedszkolaki miały do wykonania bardzo ważne
zadanie - znaleźć św. Mikołaja. Dzielnie
pomagały im w tym śnieżynki. Dzieci wspólnie
wykonywały wszystkie zadania: układały z puzzli
portret grudniowego bohatera, śpiewały o nim
piosenki, pląsały w kółeczku. Przedszkolaki
z ogromnym zaciekawieniem poszukiwały
Mikołaja, a ich droga była bezpieczna ponieważ
otrzymały znaczki odblaskowe.
Zwieńczeniem miłego i nastrojowego spotkania była wspólna piosenka dedykowana
Mikołajowi, który wręczył dzieciom skromne
podarunki.
To miłe spotkanie wzbudziło u uczniów i ich
wychowawców wiele przyjemnych i radosnych
wspomnień z lat przedszkolnych.
Jolanta Niedźwiecka
Lucyna Szych
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Grudzień
1378.12.06 – biskup warmiński Henryk III Sorbom
wydał dokument lokacyjny dla wsi Kronowo.
1448.12.20 – biskup Franciscus Kuhschmalz odnowił przywilej lokacyjny dla wsi Studzianek.
1588.12.09 – ks. Wilhelm Baldensheim, proboszcz
barczewskiej fary wprowadził do parafii Bractwo
Różańcowe.
1768.12.09 – biskup warmiński Ignacy Krasicki
wydał dekret zabraniający sprowadzania na Warmię
gorzałki z państw sąsiedzkich.
1828.12.30 – według statystyk ludność Barczewa
liczyła 2201 osób.
1882.12.06 – urodził się Józef Liszewski kupiec
i właściciel sklepu w Barczewie.
1883.12.08 – ks. Walenty Barczewski, z rąk biskupa Franciszka Leopolda barona Leonroda otrzymał,
święcenia kapłańskie.
1918.12.31 – pruskie Ministerstwo Oświaty rozporządzeniem z tego dnia, zezwoliło na wprowadzenie języka polskiego do szkół ludowych.
1923 – w Barczewku powstało, liczące 14 osób,
Towarzystwo Młodzieży.
1923.12.19 – kierownikiem Polskiego Towarzystwa
Młodzieżowego w Barczewku został J. Wolski.
1928 – rozpoczęto budowę Okręgowego Domu
Starców św. Jerzego.
1928.12.01 – gauleiter Erich Koch na terenie Prus
Wschodnich powołał pierwszą organizację kobiecą
– Gaufrauenschaft.
1928.12.21 – ukazała się ordynacja pruska dotycząca uregulowania szkolnictwa dla mniejszości
polskiej, po której poczęły powstawać prywatne
polskie szkoły na Warmii.
1928.12.23 – w Skajbotach Koło Młodzieży liczyło
32 członków.
1928.12.31 – w Skajbotach, założono polską
szkołę.
1933.12.08 – w kościele poklasztornym św. Andrzeja w Barczewie odbyło się nabożeństwo na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
1933.12.30 – według statystyk ludność Barczewa
liczyła 4800 osób.
1938.12.25 – w Poznaniu zmarł Józef Hoffmann;
pracował jako nauczyciel m.in. w szkolnictwie
polskim w Skajbotach; brał czynny udział w życiu
kulturalno – oświatowym w środowisku wiejskim.
1948.12 – w księgach parafii św. Anny w Barczewie odnotowano 61 zgonów, zawarto 37 związków
małżeńskich, a do Sakramentu chrztu przystąpiło
154 osób.
1948.12.10 – w Barczewie, przy ul. Grunwaldzkiej
13, rozpoczęła działalność Miejska Biblioteka
Publiczna.
1948.12.28 – w więzieniu w Barczewie przebywało
3874 więźniów, najwięcej w okresie powojennym.
1963.12.01 – w Barczewie, przy ul. Słowackiego 7
otwarto przedszkole nr 2.
1978.12.01 – nadleśniczym Nadleśnictwa Wipsowo
został Stanisław Przybylski.
1988.12.17 – Gminna Spółdzielnia „Samopomoc
Chłopska” w Barczewie obchodziła swoje 40 lecie.
1995.12.01 – naczelnik Zakładu Karnego w Barczewie postawił w stan likwidacji przywięzienne
Gospodarstwo Pomocnicze typ 09.
1998.12.07 – odbyło się pierwsze posiedzenie
komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego „Ziemia Barczewska” w Barczewie.
1998.12.18 – w Barczewie ukazał się ostatni numer
gazety samorządowej „Nowiny Barczewskie”.
2008.12.11 – otwarto Areszt Śledczy przy Zakładzie Karnym w Barczewie.
2008.12.31 – w gminie Barczewo zameldowanych
było 16 523 osób, w tym w mieście 7277, na terenach wiejskich 9375.
W. Zenderowski

Społeczeństwo
Wsie gminy Barczewo - Biedowo, Dąbrówka Mała, Żarek

Rozmowa z Jarosławem Jeżewskim - Sołysem sołectwa Biedowo
Obecna kadencja Rady Miejskiej, a co się
z tym wiąże - sołtysów- trwa od 2010 do 2014 r.
Z powodu zgonu długoletniego sołtysa,
Bogusława Barczyckiego, w kwietniu 2013
odbyły się wybory sołtysa Sołectwa Biedowo.
Na funkcję tę wybrano Jarosława Jeżewskiego, zamieszkującego od urodzenia
w Dąbrówce Małej. Jest żonaty, ma dorosłego
- studiującego syna. Po ukończeniu nauki
przejął gospodarstwo rolne po swoich
rodzicach, odbył służbę wojskową a następnie
wstąpił do Policji, gdzie w pionie kryminalnym służył do 2012 r., w tym w latach 1990
- 2007 w Komisariacie Policji w Barczewie.
Wspólnota lokalna Sołectwa Biedowo składa
się z mieszkańców wsi Biedowo, Dąbrówka
Mała i Żarek. Trzy miejscowości, wskazywałoby to, że jest to dość liczebne sołectwo.
- Otóż nie. Na terenie sołectwa zameldowanych
jest 95 osób, z czego 74 osób pełnoletnich.
Mieszka Pan tu od urodzenia. Zapewne Pana
wiedza, na temat historii tego terenu, jest
bardzo bogata. Bowiem zna ją Pan nie tylko
z opowieści, ale przede wszystkim z autopsji.
-To prawda. Zdobywałem informacje z różnych
źródeł. Poszukując rysu historycznego w Wikipedii najwięcej danych odnalazłem na
niemieckiej stronie:
http://gov.genealogy.net/item/show/MARNEN
KO03HU.
Co Pana zdaniem jest ciekawostką, o której
niestety tylko nieliczni wiedzą ?
- To, że Biedowo ( wówczas Neu Maraunen lub
Maraunen (czyli Nowe Maruny lub Maruny)
połączono z Marunami (Gross Maraunen). Wieś
Biedowo występowała w dokumentacji jako
obszar wiejski, natomiast Maruny jako obszar
dworski. Dąbrówka Mała (Klein Damerau) była
obszarem dworskim. Znane są również poprzednie potoczne nazwy (z PRL) - Maruny wieś
(Biedowo) i Maruny PGR (Maruny).
Zaskakująca informacja, gdyż jak wiemy,
wieś o nazwie Maruny – obecnie jest położona
w niedalekim sąsiedztwie Biedowa. Zatem,
kiedy zmieniono nazwę?
- Do roku 1978 urzędową nazwą były Maruny,
w roku tym zmieniono nazwę na Biedowo
i Dąbrówka Mała, natomiast Maruny pozostawiono przy swojej nazwie.
Jak zmieniała się liczebność wsi?
- Według spisów z 1905 r. Żarek zamieszkiwało
- 35 osób, Biedowo - 97osób, Dąbrówkę Małą
15 osób. W okresie powojennym dotychczasowi
mieszkańcy - Warmiacy (wieś znajdowała się na
terenie Prus Wschodnich) wyjechali na stałe do
Niemiec. Niektórzy odwiedzają swoje dawne
gospodarstwa - są z nimi związani rodzinnie
bądź uczuciowo.
Po migracji Warmiaków, co się stało z ich
siedliskami?
- Część opuszczonych przez nich gospodarstw
zostało razszabrowanych, część przejęły PGR
inne zburzono - jak zespół budynków gospodarczych nad jeziorem Nymza (występuje
również pod nazwą jez. Dąbrówka Mała) czy
praktycznie cały Żarek.
Czym zajmowali się mieszkańcy?
- Poprzedni, jak też i nowi mieszkańcy,

Fot. Archiwum

prowadzili głównie indywidualne gospodarstwa
rolne, byli pracownikami leśnymi lub tzw.
chłoporobotnikami - dodatkowo podejmowali
pracę poza własnym gospodarstwem.
Co zmieniło się w tym zakresie?
- Obecnie pozostało jedynie kilka gospodarstw
prowadzących produkcję rolną, pozostałe
gospodarstwa były na słabych ziemiach, były
niewielkie i mało rentowne. Na gruntach tych
dzięki położeniu przy drodze powiatowej
i bliskości Barczewa powstały nowe budynki
mieszkalne.
Sołectwo jest niewielkie, nie posiada na swoim
terenie szkoły, sklepu ani świetlicy wiejskiej.
Czy to znaczy, że każdy zamyka się we
własnym domu? Czy też nadal można
doświadczyć w tych stronach, znanej z opowieści gościnności i otwartości Warmiaków?
- Jak najbardziej tak. Mieszkańcy integrują się ze
sobą nie tylko w domach. Z funduszu sołeckiego
został wybudowany “grzybek”, gdzie odbywają
się spotkania mieszkańców - w bieżącym roku
dokończono jego budowę i zagospodarowano
teren wokół grzybka - miejsce na ognisko
i wybudowano grilla. Wspomniany „grzybek”
został posadowiony na jedynej gminnej działce.
Teren jest niewielki i niestety nie mamy
możliwości zorganizowania placu zabaw dla
dzieci czy boiska sportowego.
W przyszłym roku kalendarzowym dobiega
koniec obecnej kadencji. Jakie plany na
kolejny rok? Kto Pana wspiera w różnych
przedsięwzięciach?
- Na przyszły rok zaplanowano budowę wiaty
przystankowej w Dąbrówce Małej - z przystanku w różnych warunkach atmosferycznych,
korzystają mieszkańcy Dąbrówki Małej,
pobliskich Marun oraz pracownicy Ośrodka
Jeździeckiego. Wielu mieszkańców czynnie
uczestniczy w życiu sołectwa, chętnie zasiadają
w Radzie Sołeckiej.
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Czy ktoś zasługuje na szczególne podziękowania?
- Właściciel tartaku, Cezary Gembicki, który
uczestniczy czynnie w życiu sołectwa, podejmuje się wykonywania prac na rzecz sołectwa
wynikających z wykorzystania funduszu
sołeckiego, służy też radami i materiałami na
dokonywanie napraw sprzętu publicznego.
Czy został uhonorowany za swoje zaangażowanie?
Cezary Gembicki w roku 2013 został wyróżniony nagrodą Burmistrza Barczewa podczas
Dożynek Gminnych.
Czy tartak to jedyny zakład pracy?
- Tartak i ośrodek jeździecki są największymi
pracodawcami w sołectwie oraz fabryka mebli
„Primavera” z Barczewskiego Dworu, która ma
swój adres w Dąbrówce Małej.
W jaki sposób można spędzać czas wolny?
Okoliczne atrakcje.
- Ośrodek jeździecki „Ekwador” z hotelem i restauracją, organizujący turnusy wypoczynkowe
z nauką jazdy konnej, zawody jeździeckie
otwarte dla publiczności, jak też imprezy
okolicznościowe - wesela, sylwester. Imprezy
również organizowane są w sali w tartaku
w Biedowie.
Piękna okolica zachęcająca do odpoczynku
na świeżym powietrzu. Niebieski i zielony
szlak rowerowy biegnący przez Biedowo,
Dąbrówkę Małą i Żarek. Poza tym?
- Przez Biedowo przepływa rzeka Pisa, którą
organizowane są spływy kajakowe do jeziora
Wadąg. Okolice rzeki, jeziora i pobliskie lasy to
świetne miejsca do spacerów.
Z Pana relacji wynika, że dane jest panu
mieszkać wśród wspaniałych, wspierających
ludzi. Poza tym w urokliwym miejscu, które
daje siłę i chęć do działania. Zbliża się
szczególny okres. Koniec roku - czas
podsumowań i refleksji. Ostatni numer
gazety w tym roku.
- Korzystając z faktu, że krótka prezentacja
Naszego Sołectwa ma miejsce w grudniowym
numerze „Wiadomości Barczewskich”,
w związku z nadchodzącymi Świętami Bożego
Narodzenia oraz Nowym Rokiem pragnę życzyć
Szanownym Czytelnikom i wszystkim Mieszkańcom Miasta i Gminy Barczewo - oczywiście
w szczególności mieszkańcom Sołectwa
Biedowo - Wesołych Świąt i Szczęśliwego
Nowego Roku.
Nic nie przeszkadza być szczęśliwym. Nie
jesteśmy kukiełkami rzucanymi raz w jedną raz
w drugą stronę. Nie pozwalajmy zdarzeniom
ani innym ludziom, aby dyktowali, jak się
mamy czuć. Bylibyście szczęśliwi zawsze!
Małgorzata Styczyńska

13

Informacje

Sprawozdanie z 47 sesji Rady Miejskiej w Barczewie
Ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się
25 listopada 2013 roku. Ze względu na trwający
remont w ratuszu po raz kolejny odbyła się w
sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji
Gminy. Wzięło w niej udział 14 radnych.
Nieobecny był: Ryszard Kulesza. Porządek
obrad liczył 24 punkty. Na początku sesji
Burmistrz Lech Jan Nitkowski poinformował,
że 9 listopada 2013 roku Barczewo ostatecznie
zostało przyjęte w szeregi stowarzyszenia
Cittaslow. Właśnie tego dnia we włoskiej
miejscowości nasze miasto otrzymało
certyfikat. Pełnomocnikiem ds. Cittaslow
został Jakub Żywicki. Bardzo aktywnie
w procesie certyfikacji uczestniczył Jarosław
Bonus. Następnie głos zabrał Stanisław
Harajda, Zastępca Dyrektora Departamentu
Polityki Jakości Urzędu Marszałkowskiego
w Olsztynie - Co można zyskać przystępując do
ruchu Cittaslow ? W ramach środków unijnych
przewidziane są środki,
które można
przeznaczyć np. na promocję miast, festiwale
miast, niedziele Cittaslow itp. Przyszłościowo
miasta - członkowie będą mogły pozyskiwać
środki w ramach określonych projektów.
W chwili obecnej na terenie naszego województwa jest 11 miast zrzeszonych w sieci
Cittaslow. Przewidywana docelowa ilość to 15
miast do 50 tys. mieszkańców. Z doświadczenia
wiadomo, że wielu turystów przyjeżdża na nasz
teren wielokrotnie aby wypocząć. Wyjazdy te
są weekendowe. I właśnie w taką „formułę”
będziemy zmierzać. Dotyczy to turystyki,
kuchni itp. Jest to szansa do przebicia się
indywidualnego poprzez wspólne działanie.
Dość spore zamieszanie na sali obrad wywołał
punkt siódmy obrad, który dotyczył zmiany
w regulaminie konkursu Anioł Sukcesu, który
jest organizowany przez Radę Miejską. Po
burzliwej dyskusji część radnych chciała
wyłączyć się z głosowania opuszczając salę.
Ostatecznie 9 głosami „za”, przy 3 głosach
„wstrzymujących się” i 1 osobie która nie
głosowała, przegłosowano zapis który brzmi
następująco - „Do nominacji mogą być również
zgłoszone osoby pełniące funkcję lub urząd
publiczny, o ile zgłoszone inicjatywy nie
wynikają bezpośrednio z zakresu pełnionych
przez nich obowiązków, z wyłączeniem z konkursu radnych Rady Miejskiej w Barczewie”.
Zmiany Gminnego Programu Profilaktyki na
2013 r. przedstawił Pełnomocnik Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Jarosław Złotkowski.
Prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
Jacek Kasprzak – 8 listopada 2013 r. na
nadzwyczajnej sesji rady miasta wyraziliście
Państwo aprobatę na przygotowanie wniosku
na uzyskanie środków na wykonanie kanalizacji
na osiedlu domków jednorodzinnych
w Barczewie. Wystąpiliśmy do trzech firm
o wykonanie takiego wniosku. Oferty zgłosiły
tylko 2 firmy. Ostatecznie firma która
zaoferowała niższą cenę wycofała się z tego
przedsięwzięcia.
W swoim sprawozdaniu Lech Nitkowski
wspomniał m.in. o tym, że została zakończona
modernizacja drogi gminnej w Kaplitynach.
Obecnie trwa budowa drogi na ul. Ogrodowej
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w Łęgajnach. Zakończyła się także
przebudowa drogi w Niedźwiedziu oraz ul.
Migdałowej w Wójtowie. Zakończył się
przetarg na zimowe utrzymanie dróg.
Wykonawca 4 budynków socjalnych w Łęgajnach przejął plac budowy. Trwa budowa wiaty
w Ramsowie. W Marunach będzie wybudowany kompleks boisk. W Barczewku
i Mokinach prowadzona jest regulacja rowów.
Kończy się budowa kanalizacji Barczewku.
Burmistrz poinformował, że uczestniczył
w sesji Powiatu Olsztyńskiego. W sprawozdaniu przedstawionym przez Starostę Mirosława Pampucha nie było żadnej propozycji
wykonania w 2014 r. inwestycji drogowej na
naszym terenie.
Burmistrz w dłuższej wypowiedzi odniósł się
do publikacji zawartych w biuletynie, który jest
rozprowadzany na terenie naszej gminy. Osoby
związane z redakcją tej gazety po raz kolejny
zaprosił do współpracy. Lech Nitkowski
odniósł się także do propozycji budowy
wiatraka prądotwórczego w miejscowości
Bark. Mieszkańcy złożyli protest w tej sprawie.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje takiej zabudowy.
Ewentualna możliwość budowy takich
urządzeń będzie możliwa po zmianie tego
planu, który musi zatwierdzić rada miasta.
Burmistrz wyraźnie podkreślił, że jest
przeciwny budowie wiatraka tak samo jak
ewentualnej budowie zakładu w Łęgajnach,
w którym miałby być kruszony beton i inne
materiały.
Radny Jarosław Bonus pytał burmistrza – Czy
przewidywane jest zatrudnienie osoby , która w
gminie odpowiadałaby za sport ? W wielu
gminach funkcjonują Gminne Ośrodki Sportu
i Turystyki i wówczas panuje normalność.
Radny Bonus pytał także na jakim etapie jest
proces likwidacji barczewskiego ZEC-u.
Właściwie identyczne pytania do Burmistrza
miał radny Edward Maciejewski, który
rozszerzył swoje pytanie odnośnie koordynatora sportu w gminie, jak także osoby
która zajmowałaby się amfiteatrem i orlikami.
Radna Teresa Lutarewicz - Zatrudnienie
osoby zajmującej się sportem w gminie jest
konieczne. Komisja Oświaty stoi na
stanowisku, że taka osoba powinna być
zatrudniona w Miejskim Zespole Oświaty
i Zdrowia. Burmistrz Nitkowski odpowiedział
– Wiem, że jest taka potrzeba ale mamy do
wyboru zatrudnienie koordynatora sportu lub
wykonanie drogi. Środków jest tyle ile jest.
Radna Lutarewicz pytała także czy gmina ma
pełne rozeznanie jeśli chodzi o osoby, które
podpisały umowy na wywóz nieczystości.
Mieszkańcy Ruszajn narzekają na to, że są
osoby które nie posiadają pojemników i w
związku z tym zaśmiecają okolicę. Burmistrz
obiecał, że to sprawdzi. Radna Halina Bronka
– Proszę o zdiagnozowanie problemu
odchodzenia dzieci ze szkoły podstawowej
i naszego gimnazjum do Olsztyna. Burmistrz
odpowiedział – Diagnozowanie sytuacji
w szkołach już trwa. Mam ciągły kontakt
z dyrektorami tych placówek. Radny Jan
Suliński – Na trzech budynkach w Ramsowie
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była zaplanowana wymiana rynien. Nie zostało
to wykonane. Kiedy nastąpi ta wymiana ?
Odpowiedzi udzieliła Mirosława Jasińska,
Dyrektor ZBK - Remonty planujemy wcześniej.
Niestety środki na ten cel są już wykorzystane.
Przewiduję, że przy sprzyjających warunkach
pogodowych rynny wymienimy na wiosnę.
Radny Suliński pytał dalej – Jaki procent
środków na remonty przeznaczany jest na
budynki na wsi, a jaki na budynki znajdujące się
w mieście ?
Dyrektor Jasińska – Tego nie można
porównywać ze sobą. Na remonty na budynki na
wsi mamy 120 tys. złotych. Właśnie na wsiach
mieszkają rodziny, które nigdy nie zapłaciły
czynszu. Ta kwota to kropla w morzu potrzeb
ponieważ substancja mieszkaniowa na wsiach
jest w bardzo złym stanie.
Radny Andrzej Moszczyński – Na Orliku
w Łęgajnach zwija się nawierzchnia. Proszę
także o wykonanie odwodnienia przy wejściu na
Orlik ponieważ tworzą się tam duże kałuże,
a wiosną problem się nasili.
Wiceprzewodnicząca Alina Jakończuk –
Proszę o likwidację zalewisk i naprawę drogi na
Osiedlu Słonecznym przy bloku nr 4.
Radna Jakończuk także pytała o likwidację
ZEC-u. Burmistrz obiecał, że odpowie na te
pytania na piśmie. Dodał, że jemu także zależy
na szybkim zakończeniu tego procesu. Z końcem
roku pracownikom ZEC-u kończy się okres
wypowiedzenia i później zakład przestanie
istnieć.
Radny Edward Maciejewski – Chciałbym
podziękować Panu Burmistrzowi za zmiany
dokonane w miejscowym planie zagospodarowania. Dzięki temu od 29 listopada 2013 roku
wejdą w życie przepisy, które pozwolą budować
się na szambach na obszarze Wójtowa. Cieszy
mnie również fakt, że dzięki drodze nastąpiło
połączenie Wójtowa z Nikielkowem. Można tam
śmiało przejechać samochodem.
Grzegorz Gawrylczyk

Społeczeństwo
Listy do redakcji…

Po takim uderzeniu musi być riposta…
Pragnę wypowiedzieć kilka zdań w nawiązaniu do tekstu p. Wiesława Czapiewskiego
„Uderz w stół, a nożyce…” (Integracja 55
Miesięcznik Barczewski, nr 2 październik 2013
r.), w którym znalazło się jego oświadczenie, że
„na pewno nie zgodzi się na udział
w promowaniu 650-lecia niemieckości Barczewa”. Już na początku trzeba napisać, że jest
to stwierdzenie nierozumne, ślepe i infantylne.
Autor nie wystawia sobie tym zdaniem dobrego
świadectwa jako Polak i Europejczyk. Nie tylko
z powodu nieznajomości historii południowej
Warmii, ale poza wszystkim nie przyjmuje
nakazu, że jako gospodarze tej ziemi mamy
obowiązek dbałości o spuścizną historyczną
i kulturową regionu, zarówno materialną jak
i duchową. Przyjęliśmy więc zadania renowacji
zachowanych starych budowli, dbałości o cmentarze, środowisko naturalne.
To prawda, że Barczewo przed 650 laty
noszące nazwę Wartburg, następnie Wartenburg,
zostało założone przez niemieckich kolonistów,
bo tylko oni zakładali miasta, ale w tej części
Warmii, na południu w znacznej przewadze żyli
też nawróceni na chrześcijaństwo Prusowie.
Zaledwie przez 102 lata, do 1466 roku ówczesne
miasto zarządzane było przez magistrat
niemiecki, następnie przez 306 lat Barczewo,
pod swoją niemiecką nazwą, należało do
Rzeczypospolitej. Trwające w XV i na początku
XVI wieku wojny polsko-krzyżackie, potem
najazdy Szwedów i raz po raz wybuchające
epidemie z największą w latach 1709-1711,
spowodowały ogromne spustoszenie w zagospodarowaniu tego rolniczego terenu. Te
ziemie trzeba było na nowo zasiedlać.
Przybywali więc tu osadnicy z Ziemi Chełmińskiej i Mazowsza. Zajmowali opuszczone
zagrody w komornictwach barczewskim,
olsztyńskim, jeziorańskim i reszelskim.
W Wójtowie, które należało wówczas do
komornictwa kapitulnego w Olsztynie opuszczone łany zasiedlał sam Mikołaj Kopernik.
Przybysze narodowości polskiej, wspólnie
z miejscowymi Prusami i Niemcami, odbudowywali zagrody po zniszczeniach. Mniej
więcej od XVIII wieku Polacy we wsiach
stanowili tu większość. Mało tego miejscowi
przejęli od przybyszów język, obyczaje i sposoby gospodarowania. W opracowanej przez A.
Grunenberga niewielkiej książeczce „Geschichte und Statistik des Kreises Allenstein”,
wydanej w 1864 roku podane zostały liczby
mieszkańców. Wynika z nich, że w Barczewie
pośród 3143 mieszkańców aż 1946 posługiwało
się wyłącznie językiem polskim, (taki
wyznacznik narodowości przyjmowano w XIX
wieku). Języka niemieckiego nie znała nawet
matka, urodzonego w 1877 roku w Barczewie
wybitnego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. W należących do parafii miejscowościach: w Wójtowie, gdzie według spisu z 10
XII 1861 roku zamieszkiwało 387 osób,
w Kaplitynach (147), Dobrągu (113), nie było
Niemców, a w podmiejskich Ruszajnach na 417
mieszkańców - tylko trzech posługiwało się
językiem niemieckim. W tym czasie w pobliskim Barczewku żył jeszcze nauczyciel, autor
polskich podręczników, folklorysta i bibliofil

Mateusz Grunenberg (1787-1863), który
przygotowywał w Barczewku nauczycieli do
zawodu i zabiegał o szkoły. Był zresztą do tego
zachęcany przez ówczesnego biskupa warmińskiego Józefa von Hohenzollerna. Wtedy też
znaleźli schronienie u miejscowych w Barczewie i okolicznych wsiach na zimowych
leżach polscy powstańcy z narodowego zrywu
w 1863 roku. Przebywało ich tu ponad stu i do
tego przez cztery miesiące, od grudnia 1863 do
końca marca 1864 roku. Wszystko wskazuje na
to, że w styczniu przyszłego roku będziemy
mówili o tym szerzej w Barczewie.
W większości wiejskich szkołach na
południowej Warmii, w tym także w rejonie
Barczewa, uczono wyłącznie po polsku.
Dopiero kulturkampf i zdecydowanie antypolskie rozporządzenie nadprezydenta Prus
Wschodnich i Zachodnich z 24 lipca 1873 roku
usunęło język polski ze szkół. Wywołało ono
podjęcie, jak na Warmię, szerokiej akcji
wiecowej i zbieranie podpisów ojców rodzin
pod specjalną petycją do sejmu pruskiego
w sprawie wycofania niesprawiedliwego
rozporządzenia. Jak wiadomo taki wiec
z udziałem ponad 100 osób odbył się 16 sierpnia
1885 roku w ówczesnym Wartemborku.
Zgromadzeni mieszkańcy potwierdzili słuszność zawartych w petycji postulatów. Dotyczyły
one „nauki religii po polsku, nauki czytania
i pisania we wszystkich oddziałach w tym
języku, nadto aby nauczyciele w szkołach
z polskimi dziećmi potrafili się z nimi
porozumieć po polsku”. Petycję podpisało 3435
ojców rodzin. Pochodziły one ze 100 wsi
i właśnie z Barczewa. Sejm pruski nie zmienił
wydanego zarządzenia, ale całą akcję petycyjną
historycy uznali jako nadzwyczaj ważny
przejaw przebudzenia narodowego Warmiaków
we wsiach pod Olsztynem, Barczewem
i Biskupcem. Język polski został wycofany
z życia publicznego, lecz zachował się w Kościele. Tutaj mimo nacisków różnych niemieckich organizacji nacjonalistycznych głoszono kazania raz albo dwa razy w miesiącu
w języku polskim aż do wybuchu drugiej wojny
światowej. Kościół katolicki głosił Słowo Boże
w zrozumiałym dla wiernym języku.
Minął się zatem z prawdą p. Wiesław
Czapiewski pisząc o niemieckim Barczewie.
Jego zapowiedziana burmistrzowi Lechowi
Nitkowskiemu absencja w obchodach nie ma
żadnego uzasadnienia historycznego. Chyba, ze
autor tej osobliwej deklaracji kierował się tym,
co demagogicznie głoszono tutaj w latach
poprzedzających wybuch drugiej wojny światowej o wyłącznie niemieckiej południowej
Warmii. Było to błędne i nie prawdziwe. Tak
samo nie prawdziwe było mówienie przed 1989
rokiem o wiecznie polskich Warmii i Mazurach.
Tymczasem było tu pogranicze kulturowe, na
którym żyli Polacy, Niemcy oraz ludzie innych
narodowości, także nie tej samej religii, chociaż
mieszkańcy Warmii zawsze wyróżniali się
katolickością i przywiązaniem do Kościoła.
Jan Chłosta
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XIV Plebiscyt
„Barczewianin Roku” 2014
Redakcja „Wiadomości Barczewskich”
i Kapituła Plebiscytu „Barczewianina
Roku”, działająca przy Stowarzyszeniu
„Każdemu Dać Szansę”, ogłaszają kolejną,
czternastą edycję konkursu.
Przypominamy, że w konkursie wybierać
będziemy najbardziej zasłużonego
i godnego tego zaszczytu mieszkańca
ziemi barczewskiej. Prosimy o zgłaszanie
osób (z uzasadnieniem) w sekretariacie
Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie lub przesłanie zgłoszenia na
adres Centrum Kultury i Promocji Gminy,
11-010 Barczewo,
ul. Słowackiego 5, z dopiskiem
„Barczewianin Roku”
.
Kapituła
Regulamin Kapituły „Barczewianin Roku”
Rozdz. II
Zasady wyboru laureata „Barczewianin
Roku”
§9
Osobę do nominacji, z uzasadnieniem
uwzględniającym całokształt pracy na
rzecz społeczeństwa Miasta i Gminy
Barczewo, może zgłosić do Kapituły osoba
fizyczna lub prawna, w terminie do
ostatniego dnia grudnia każdego roku.
§ 10
Nominację na laureata „Barczewianin
Roku” może otrzymać osoba zasłużona
i godna tego zaszczytu, na stałe
zameldowana na terenie miasta lub gminy
Barczewa.
§ 11
Wybór laureata do tytułu „Barczewianin
Roku” jest jednostopniowy.
Ze zgłoszonych do nominacji Kapituła
wybiera laureata większością głosów.
§ 12
Laureat „Barczewianin Roku” jest
wybierany za życia i tylko raz.
§ 13
Ogłoszenie wyników konkursu na laureata
„Barczewianin Roku” nastąpi do końca
lutego następnego roku za
pośrednictwem prasy lokalnej lub innych
środków przekazu.
§ 14
Wręczenia honorowego tytułu
„Barczewianin Roku” w imieniu Kapituły
dokonuje członek Kapituły - Burmistrz
Barczewa.
Barczewo, listopad 2013 roku
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Sport
BUKS Barczewo

Podsumowanie roku
Kończący się 2013 rok obfitował w wiele
sukcesów naszego stowarzyszenia.
Za największy z nich należy uznać fakt, że
klub systematycznie się rozwija, przybywają
nowi zawodnicy i członkowie, nieoceniony jest
wkład rodziców i ludzi dobrej woli w jego
rozwój. W tym roku systematyczne treningi
rozpoczęły dzieci urodzone w latach 2007
i 2008, do tej grupy wiekowej zwanej
"Żaczkami" niemalże każdego tygodnia
przybywa nowy zawodnik.
Uczestniczymy w rozgrywkach i prowadzimy
zajęcia w czterech kategoriach wiekowych:
- Młodzik (okręgowa liga Młodzików 2
drużyny); - Orlik (liga Orlików 1 drużyny); - Żak
(liga Żaków 2 drużyny) i - Żaczek (gry i turnieje
towarzyskie).
W kwietniu zainaugurowaliśmy rundę
wiosenną sezonu 2012/2013. Rozgrywki grupowe zakończyliśmy w maju by, w czerwcu, po
tym jak zajęliśmy pierwsze miejsca w swoich
grupach, rywalizować w mistrzostwach
województwa. Drużyna Żaków dotarła do
półfinału tych rozgrywek, a Orlicy do
ćwierćfinału. Oprócz cyklicznych rozgrywek
ligowych rywalizowaliśmy w turniejach i grach
towarzyskich, oraz "Tymbark Cup" określanych
jako nieoficjalne mistrzostwa Polski zawodników z rocznika 2003. Te rozgrywki również
przyniosły nam wiele satysfakcji i nagród,
a zawodnicy przeżyli wspaniałą przygodę,
dotarliśmy do ćwierćfinału.
22 czewrwca 2013 r. UKS BUKS Barczewo
na obiekcie ORLIK przy szkole podstawowej
zorganizował otwarty turniej piłkarski dla dzieci
i młodzieży z okazji Dnia Dziecka. Frekwencja
dopisała, turniej odbył się w kilku kategoriach

wiekowych. W turnieju wzięło udział ponad 120
wodników, wszyscy otrzymali dyplomy,
nagrody rzeczowe (słodycze), zwycięzcom
wręczono puchary.
Podczas wakacji aktywnie wypoczywaliśmy m.in w Tumianach, organizowaliśmy
obozy dochodzące dla zawodników, którzy
przebywali w Barczewie.
Rozgrywki sezonu 2013/2014 rozpoczęliśmy
w sierpniu. Na koniec rundy jesiennej drużyna
Młodzik I zajęła czwarte miejsce w swojej
grupie, co należy uznać za duży sukces.
Młodzicy II uplasowali się na ósmym miejscu.
Orlicy są na trzecim miejscu, a Żacy I są liderami
w swoich rozgrywkach, ma to przełożenie na ich
trud włożony podczas treningów i meczy.
W okresie zimowym planujemy wystartować
w rozgrywkach ligi halowej w trzech kategoriach wiekowych, oraz cyklu turniejów
towarzyskich.
Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego
BUKS Barczewo składa serdeczne podziękowania dla zawodników za zaangażowanie,
ambicję oraz upór, rodzicom za poświęcenie
i wkład w rozwój naszego klubu, władzom

samorządowym i dyrekcji szkoły podstawowej
oraz gimnazjum za wsparcie i zrozumienie
naszych potrzeb. Szczególne wyrazy uznania
należą się Krzysztofowi Kacprowiczowi właścicielowi firmy MACROSAT, Krzysztofowi
Tomczykowi, właścicielowi Zakładu Remontowo – Budowlanego, Jerzemu Jędrasikowi
właścicielowi firmy “Transport Jędrasik”,
Leszkowi Zychowiczowi właścicielowi zakładu
samochodowego “U Leszka”, Jackowi
Grądzkiemu właścicielowi zakładu wymiany
opon “Graja”.
Jednocześnie zapraszamy do współpracy osoby
chcące podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz naszego stowarzyszenia, jak
również zainteresowane firmy i instytucje.
Kontakt do trenerów:
Bogdan Caruk tel. 509487593 (trener roczników
2001, 2002 oraz 2006,2007,2008)
Sławomir Ostrowski tel. 501162552 (trener
roczników 2003,2004)
Wiesław Pietrzak tel. 505156911 (trener
rocznika 2002)
Daniel Szkutnik tel. 669401031 (trener rocznika
2005)
E-mail:buksbarczewo@wp.pl
www.buksbarczewo.futbolowo.pl
Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego
BUKS Barczewo z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia, oraz Nowego Roku życzy
wszystkim czytelnikom Wiadomości Barczewskich dużo zdrowia i spełnienia wszystkich
marzeń.
Bogdan Caruk

MAZOVIA CUP INTERNATIONAL TARCZYN 2013 5 medali na 7 - Klubu Sportowego EGIDA

07.12.2013 roku w Tarczynie odbyła się
kolejna Mazovia Cup International UFR. Na
zawodach min. byli goście z Czech, Słowacji
i Azerbejdżanu. Wśród około 250 zawodników
nie zabrakło "fighterów" z KS Egida. Początkowo zgłoszonych zostało 11 zawodników,
jednak ze względu na złe warunki atmosferyczne nie dojechały 3 osoby. Z ośmio-
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Fot. A. Wojszel

osobowym składem udaliśmy się o godz. 3 nad
ranem do Tarczyna. Pomimo, że pogoda nie
dopisywała i musieliśmy się przebijać przez

GAZETA SAMORZĄDOWA 11 (241) grudzień 2013

mocno wietrzne, zasypane śniegiem tereny
gdzie hulał sobie "Ksawery" dotarliśmy o godz.
8 na miejsce. Mocno wymęczeni drogą
zawodnicy dawali z siebie wszystko by
przywieźć medale. Ta sztuka udała się tylko
kilku osobom:
- Rozalia Wojszel - 2 miejsce walki point
fighting + 165 cm oraz 3 miejsce walki UFR
Tatam + 66 kgi w kat. Kadetki starsze
- Dominik Zelman - 1 miejsce walki
pointfighting dzieci - 125 cm.
- Kacper Oleszczak - 3 miejsce walki
pointfighting młodzicy - 140 cm.
- Kamil Putra - 2 miejsce walki pointfighting
juniorzy + 185 cm.
Zawody stały na wysokim poziomie tak
więc początkujące osoby z naszego klubu Piotr
Przybyłek oraz Patryk Wojszel zebrali cenne
doświadczenia. Natomiast pechowo zakończyły
się walka Kacpra Kaziulewicza, który
minimalnie przegrał 1 punktem z zawodnikiem
Nadstala i odpadł w eliminacjach oraz trenera
klubu Bartosza Zabłotnego, który w walce o 3
miejsce nabawił się kontuzji i przegrał 8:7
z zawodnikiem LKSW DAN.
Był to ostatni wyjazd w roku kalendarzowym 2013 roku, który był naprawdę udany.
Bartosz Zabłotny

Sport
Kilka pytań do...

Rozmowa z kapitanem „Pisay” Barczewo Michałem Sajnachem
Jaką rolę w Pana życiu odgrywa piłka nożna?
- Piłka nożna wypełnia dużą część mojego życia.
Nie wyobrażam sobie, ażebym mógł na dzień
dzisiejszy uprawiać inną dyscyplinę sportową.
Jednak od pewnego czasu na pierwszym miejscu
jest moja rodzina, która wspiera mnie na każdym
kroku.
Od kiedy jest Pan związany z tą dyscypliną
sportu ?
- Z piłką nożną jestem związany od
najmłodszych lat. W wieku 9-ciu lat poszedłem
na pierwszy trening Pisy Barczewo. Bardzo mi
się spodobało przebywanie i rywalizacja
z rówieśnikami o miejsce w składzie drużyny.
Do dnia dzisiejszego jestem zawodnikiem Pisy i
z tego faktu jestem bardzo zadowolony. Jeśli
chodzi o aspekt sportowy, to bywało różnie, było
granie na poziomie ligi okręgowej, walka
w barażach o utrzymanie się w tej lidze. Były
jednak także momenty radosne - awans do IV
ligi, czy chociażby udział w finale
Wojewódzkiego Pucharu Polski.
Dlaczego według Pana dzisiaj młodzież nie
garnie się do uprawiania sportu?
- Niestety muszę stwierdzić, że komputeryzacja
w wielu dziedzinach życia, ma bezpośrednie
przełożenie na obniżanie aktywności ruchowej,
powoduje rozszerzenie się chorób współczesnej
cywilizacji. Uprawianie sportu przez młodzież
szkolną jest formą aktywności, która może
zapobiec jej fizycznej i psychicznej degradacji.
Współczesna młodzież, aby skutecznie oprzeć
się ujemnym skutkom cywilizacji, powinna być
aktywna ruchowo, brać czynny udział
w zajęciach sportowych. Aby tak się działo,
uczniowie muszą być przekonani o potrzebie
ćwiczeń ruchowych, powinni również
wykształcić w sobie odpowiedni nawyk
uprawiania sportu. Jest to wspólne zadanie dla
szkoły, rodziców, organizacji sportowych.
Osiągnięcia sportowe, z których jest Pan
dumny?

Fot. A. Szczepański

- Przede wszystkim awans zespołu do IV ligi,
udział w finale Wojewódzkiego Pucharu Polski,
oraz dojście do półfinału w wyżej wymienionych rozgrywkach jest też sporym
osiągnięciem. Najważniejsze jednak dla mnie
jest utrzymanie systematyczności w grze na
poziomie IV ligowym oraz wprowadzanie
młodych i zdolnych chłopaków do pierwszego
zespołu.
Dlaczego według Pana w naszej gminie nie
ma drużyny, która gra w V lidze?
- Duża część chłopaków skupia się na grze w IV
ligowej Pisie Barczewo. Mamy dwie drużyny
grające na poziomie A – klasowym (Pisa II
Barczewo, Niedźwiedź Ramsowo) oraz jedną
drużynę grającą na poziomie B – klasowym (KS

Łęgajny) - mówimy tutaj cały czas o seniorskiej
piłce. Uważam, że jest spore osiągnięcie
sportowe biorąc pod uwagę wielkość naszego
miasta i gminy. Nie oszukujmy się – teraz gra
w piłkę nożną nawet na tak niskim poziomie jak
IV liga wiąże się z dużymi nakładami
finansowymi.
Założenia i plany na rundę wiosenną i czego
Panu życzyć w sezonie 2014/2015?
- Myślę, że jeśli po rundzie wiosennej
utrzymamy piątą lokatę, to będzie to bardzo
dobry wynik pod względem sportowym. A w
przyszłym sezonie życzymy sobie wszyscy dużo
zdrowia – bo jak będzie zdrowie, to będzie też
dobra gra.
Z Michałem Sajnachem rozmawiał
Bogdan Caruk

Gol w reprezentacji !
Magda Szaj
W nawiązaniu do artykułu z listopada
br. dotyczącego Magdaleny Szaj, miło mi
poinformować, że w meczu eliminacji
Mistrzostw Świata reprezentacja Polski
kobiet 23 listopada wygrała na wyjeździe z
Irlandią Północną 3:0 (2:0). Trzecią bramkę
dla naszego zespołu zdobyła właśnie
Magda.
W imieniu redakcji “Wiadomości
Barczewskich” serdeczne gratuluję naszej
zawodniczce udanego występu, składając
zarazem życzenia spędzenia Świąt
Bożonarodzeniowych w zdrowiu i spokoju.
Bogdan Caruk
Fot. PZPN
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Informacje
Wykaz firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie publicznych dróg gminnych i gminnych ciągów komunikacyjnych
na terenie gminy Barczewo - Zima - 2013-2014 r.
SEKTOR MIASTO BARCZEWO
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z.O.O
11-010 BARCZEWO, ul. WOJSKA POLSKIEGO 15
tel. 89 514 84 66
tel. kom. 509 050 506 - Jacek Żebrowski

URZĄD MIASTA W BARCZEWIE
Grzegorz Matyka
Specjalista ds. utrzymania dróg
BIOŚ Urząd Miejski w Barczewie
tel. 89 514 83 46 wew. 21

SEKTOR I
„SONTRANS” Transport Ciężarowy
Katarzyna Sontowska
Sętal 66, 11-001 Dywity
tel. kom 513 079 858 - Tomasz Michacz

Powiatowa Służba Drogowa
OBWÓD DROGOWY w BARCZEWIE
ul. Kościuszki 80
tel. 89 514 86 56
SEKTORY

SEKTOR II
GLOB SERVICE MICHAŁ MARCHLIŃSKI
ul. WOJSKA POLSKIEGO 46/30
11-010 BARCZEWO
tel. kom. 509 34 4 600
SEKTOR III
PHU ANDRZEJ SULIŃSKI
ul. ZIENTARY-MALEWSKIEJ 2A
10-302 OLSZTYN
tel. 89 535 84 75
tel. kom. 602 492 307
SEKTOR IV
PHU ANDRZEJ SULIŃSKI
ul. ZIENTARY-MALEWSKIEJ 2A
10-302 OLSZTYN
tel. 89 535 84 75
tel. kom. 602-492-307
SEKTOR V
USŁUGI TRANSPORTOWE Łukasz Kozłowski
Ostrzeszewo 64, 10-687 Olsztyn
tel. kom. 603 340 244
SEKTOR VI
USŁUGI TRANSPORTOWE
MAREK JAKUBIAK
RUSZAJNY 11, 11-010 BARCZEWO
tel. kom. 503 962 304
SEKTOR VII
USŁUGI TRANSPORTOWE
MAREK JAKUBIAK
RUSZAJNY 11, 11-010 BARCZEWO
tel. kom. 503 962 304
SEKTOR VIII
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP.Z.O.O
ul. WOJSKA POLSKIEGO 15
11-010 BARCZEWO
tel. 89 514 84 66
tel. kom. 509 050 506 – Jacek Żebrowski
SEKTOR IX
GLOB SERVICE MICHAŁ MARCHLIŃSKI
ul. WOJSKA POLSKIEGO 46/30
11-010 BARCZEWO
tel. 89 535 84 75
tel. kom. 509 344 600
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SEKTOR I
1. Kronowo do Pról - 3,927 km
2. Stare Włóki w kierunku Kiersztanowa - 1,975
km
3. Stare Włóki do Lamkowa - 2,731 km
4. Kronowo, Próle, Stare Włóki, Wipsowo,
Kiersztanowo, Szynowo - wszystkie gminne
ciągi komunikacyjne
SEKTOR II
1. Radosty do Szynowa - 3,751 km
2. Od drogi powiatowej P 1442 N do granic
gminy - 0,272 km
3. Radosty w kierunku Derc - 1,755 km
4. Lamkowo do Krokowa - 1,50 km
5. Radosty, Lamkowo - wszystkie gminne ciągi
komunikacyjne
SEKTOR III
1.Ruszajny do Wipsowa - 8,655 km
2.Od drogi krajowej Nr 16 do Ramsowa - 4,269
km
3.Od Kromerowa do Niedźwiedzia - 2,628 km
4.Od Ramsowa do drogi gminnej G 164024 N 4,712 km
5.Ruszajny do Ruszajny Kolonia - 2,6 km
6.Ruszajny, Ramsowo, Ramsówko, Niedźwiedź,
Kromerowo - wszystkie gminne ciągi
komunikacyjne
SEKTOR IV
1. Starodroża drogi krajowej Nr 16 Olsztyn Mrągowo a/ Od zjazdu na Ramsowo do jeziora
Dobrąg - ( początek 164,973 km - 165,336 km)
długość 0,363 km
b/ Od jeziora Dobrąg do zjazdu na Tumiany
- ( początek 166,033 km-167,746 km) długość
1,713 km
b/ Od stacji paliw w Kromerowie do rzeki Dadaj
- (początek 169,665 km-170,903) długość
1,238 km
2. Od drogi powiatowej P 1483 N do Klimkowa
– 2,1 km
3. Kierzbuń - Bartołty Wielkie - 2,26 km
4. Od drogi powiatowej P 1462 N do Bartołty
Małe – 1,324 km
5. Od drogi powiatowej P 1463 N przez Tumiany
do drogi krajowej Nr 16 - 3,64 km
6. Klimkowo, Kierzbuń, Bartołty Małe, Bartołty
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Wielkie, Tumiany - wszystkie gminne ciągi
komunikacyjne
SEKTOR V
1. Skajboty do drogi gminnej G 164014 N 1,994 km
2. Skajboty do drogi gminnej G 164014 N 3,205 km
3. Od drogi powiatowej P 1467 N do Patryk 1,818 km
4. Od drogi powiatowej P 1467 N do drogi
gminnej G 164020 N - 3,694 km
5. Mokiny do Jedzbark - 3,063 km
6. Jedzbark do Prejłowa - 3,170 km
7. Od drogi powiatowej P 1473 N do drogi
powiatowej P 1464 N - 2,856 km
8. Skajboty do drogi powiatowej P 1467 N 4,092 km
9. Jedzbark - Studzianek - 2,524 km
10. Od drogi powiatowej P 1465 N do drogi
gminnej G 164011 N – 1,722 km 11. Skajboty,
Mokiny, Jedzbark - wszystkie gminne ciągi
komunikacyjne
SEKTOR VI
1. Wójtowo - Bogdany - 2,527 km
2. Wójtowo do granic gminy w kierunku
Klebarka Wlk. - 1,611 km
3. Wójtowo - Nikielkowo - 3,134 km
4. Wójtowo - wszystkie ulice gminne 5,0 km
wraz z chodnikami wzdłuż ul. Modrzewiowej
5. Nikielkowo - wszystkie ulice gminne
6.Kaplityny - wszystkie gminne ciągi
komunikacyjne
7.Bogdany - wszystkie gminne ciągi
komunikacyjne
SEKTOR VII
1. Bark - Kaplityny - 4,576 km
2. Kaplityny do drogi krajowej Nr 16 w kierunku
Bark - 0,982 km
3. Łęgajny ul. Dębowa - 1,2 km
4. Łęgajny - wszystkie ulice - 4,0 km
5. Bark - wszystkie gminne ciągi komunikacyjne
SEKTOR VIII
1. Od drogi powiatowej P 1471 N do Zalesia 2,498 km
2.Wrócikowo - wszystkie gminne ciągi
komunikacyjne
SEKTOR IX
1. Od drogi krajowej Nr 16 do Barczewskiego
Dworu -1,0 km
2. Od drogi powiatowej P 1442 – ciągi
komunikacyjne: dz.161, 172, 111/36, 256/7 2,3 km
3. Barczewko, Łapka, Maruny - wszystkie
gminne ciągi komunikacyjne.

