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Barczewianin Roku
i Anioły Sukcesu 2012
23 marca 2013 roku wręczono statuetki
„Barczewianina Roku 2012” oraz Anioły Sukcesu.
więcej na str. 5

Posiedzenia Rady Gospodarczej
20 marca 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie
Rady Gospodarczej działającej przy Burmistrzu Barczewa.
więcej na str. 4

Marzec

- W nocy z 1 na 2 marca spłonęła chlewnia w Wipsowie. W ogniu uległo spaleniu 5 tuczników.
Przyczyną pożaru było zwarcie instalacji
elektrycznej.
- 8 marca na terenie ogrodów działkowych „Sami
Swoi” nieznany sprawca dokonał włamania do
altanki i ukradł z niej żeliwną wannę oraz inne
przedmioty. Właściciel wycenił straty na ok.
200 zł.
- 11 marca barczewscy policjanci na ulicy
Kościuszki w Barczewie zatrzymali pijanego
kierowcę. Automobilista „na dwóch gazach”
prowadził osobowego Mercedesa. Badanie
wykazało, że mężczyzna w wydychanym

powietrzu miał ponad 1 promil alkoholu.
- 11 marca w Wójtowie miał miejsce pożar
kotłowni domku jednorodzinnego. Trwa
ustalanie przez biegłego przyczyny pożogi .
- 16 marca w okolicach cmentarza przy ulicy
Wojska Polskiego w Barczewie nieznany
mężczyzna przemocą zmusił kobietę do
obcowania płciowego. Zdarzenie miało
miejsce po godz. 22. Obecnie trwa policyjne
śledztwo, a sprawca przestępstwa został już
wytypowany.
- 19 marca na ulicy Warmińskiej w Barczewie
ok. godz. 13, nieznany sprawca podbiegł do
starszej kobiety i ukradł z jej kieszeni portfel,
w którym znajdowała się kwota tysiąca
złotych. Niestety na chwilę obecną sprawca
pozostaje nieznany.
- 20 marca barczewscy policjanci otrzymali
zgłoszenie o kolejnym włamaniu do świetlicy
sołeckiej w Skajbotach. Okazało się, że ten sam
sprawca dokonał kilku włamań do tego

pomieszczenia od 20 grudnia 2013 roku.
Mężczyzna wchodził do pomieszczenia
wypychając szybę w oknie.
- 21 marca w Łęgajnach sprawca, korzystając
z nieuwagi członka swojej rodziny, ukradł mu
kartę kredytową. Następnie przy jej użyciu
dokonał zakupów na łączną kwotę 700 zł.
Sprawca został szybko ustalony i rozliczony.
- 22 marca na stacji paliw w Kromerowie
kierowca Volkswagena Passat’a zatankował 63
litry benzyny i odjechał w „siną dal”, nie płacąc
za paliwo. Policja poszukuje mężczyzny,
którego zuchwały czyn został zarejestrowany
przez kamery monitoringu.
W marcu barczewscy policjanci zatrzymali
łącznie 2 osoby. Jedna z nich była poszukiwana
listem gończym. 3 osoby zostały doprowadzone
do odbywania kary pozbawienia wolności.
Zebrał
Grzegorz Gawrylczyk

Wipsowo w obiektywie

Budynek Dworca Kolejowego
Dziś prezentujemy dwie fotografie przedstawiające budynek dworca
kolejowego w Wipsowie. Pierwsza fotografia została wykonana po 1936 roku.
Przedstawia w pełnej okazałości budynek wraz z kolejowym zegarem, lampą
elektryczną oraz z niemiecką nazwą stacji „WIEPS” (od strony peronu).
W budynku dworca znajdowały się pomieszczenia dyżurnego, kasa biletowa
i poczekalnia. W drugiej części budynku mieściło się pomieszczenie obsługi
kolei do przewozu towarowego i pocztowego. Z chwilą uruchomienia
połączenia zbudowano bocznicę kolejową. Z historii wiemy, że z początkiem
maja 1945 roku polscy kolejarze przywrócili funkcjonalność stacji kolejowej.
Później na bocznicy zatrzymał się pociąg z pierwszymi osadnikami. Przy
bocznicy, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku czynna była
składnica Lasów Państwowych, skąd wysyłano surowiec. Z tej samej bocznicy
korzystał tartak i inne instytucje. W latach osiemdziesiątych XX wieku
zbudowano trakcję elektryczną. Starsi mieszkańcy pamiętają jak wieś tętniła
życiem, a w budynku stacji kolejowej zegar odmierzał czas przejeżdżającym
pociągom.
Drugą fotografię wykonano tuż po zamknięciu dworca kolejowego.
Przedstawia ona nowy powojenny budynek z napisem „WIPSOWO”, gdzie
obok nazwy umocowany był zegar kolejowy. Sytuacja ekonomiczna PKP
niestety wymusiła zamknięcie stacji kolejowej w Wipsowie, jak i jej podobnych. Drzwi wejściowe do budynku zamknięto na kłódkę, z czasem otwory
okienne zasłonięto płytą. Wcześniej zlikwidowano bocznicę kolejową.
Po jego zamknięciu, bezużyteczny parterowy budynek upodobały sobie
miejscowe dzieciaki. Z czasem zaczął ukazywać się zbyt negatywny obraz,
szczególnie na ścianach. Sprawę w swoje ręce wzięła Anna Wojszel,
pomysłodawczyni imprezy artystycznej Mini Warsztaty, Graffiti, Hip hop,
Beatbox - „Stacja Art. Wipsowo 2012”. Budynek pokryły kolorowe graffiti - by
nie szpecił.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
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Urząd Miejski informuje

Ruszył sezon na roboty publiczne
Udało się zatrudnić 12 osób

Gmina Barczewo wzorem lat ubiegłych
złożyła do Powiatowego Urzędu Pracy w Olsztynie wniosek o skierowanie do robót
publicznych bezrobotnych mieszkańców
gminy. Kandydatami do tych prac mogły być
wyłącznie osoby długotrwale pozbawione
pracy, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
Listę kandydatów przygotował barczewski
MOPS, a ta następnie trafiła do Powiatowego
Urzędu Pracy.
- I to właśnie tam zapadła ostateczna decyzja
o wyborze osób i skierowaniu ich do pracy na
stanowisku robotnik do „pracy lekkiej” – mówi
Lech Jan Nitkowski, burmistrz Barczewa.
W tym roku na roboty publiczne gmina
Barczewo dysponuje kwotą 137.514 zł i dzięki
temu udało się zatrudnić łącznie 12 osób.
25 marca 2013 r. ostateczną umowę z Krystyną Dudzińską, dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy w Olsztynie, podpisał w tej
sprawie. Jarosław Złotkowski, dyrektor
barczewskiego MOPS-u. Za organizację robót
w całości odpowiada gmina Barczewo. Jedna
osoba rozpoczęła pracę 2 kwietnia 2013, a
zakończy ją 1 czerwca 2013. Pozostałe 11 osób
pracę rozpoczęły dzień później, czyli 2

Fot. W. Zdaniuk

kwietnia, a koniec ich zatrudnienia przewidziany jest na 1 października 2013. W ogólnych
wskazaniach, wyszczególnionych w umowie,
przedmiotem pracy będą prace porządkowe,
utrzymanie czystości w miejscach użyteczności
publicznej, wycinka krzewów przy drogach
gminnych oraz koszenie miejsc użyteczności
publicznej na terenie miasta i gminy. Bardziej
szczegółowo wygląda to następująco: 2 osoby
pracują jako kosiarz-pilarz, 2 kolejne przy
konserwacji urządzeń melioracyjnych, 4 osoby
przy robotach ogólnobudowlanych w tym
układaniu chodników oraz naprawie dróg,

zadaniem 3 kobiet jest praca przy utrzymaniu
zieleni. Jedna osoba została skierowana do prac
administracyjnych. Wszyscy zatrudnieni będą
otrzymywać płacę minimalną oraz pozostałe
pełne świadczenia. Przed rozpoczęciem pracy
nowo zatrudnieni spotkali się z burmistrzem
Barczewa. Lech Jan Nitkowski apelował
o sumienność i rzetelność pracy. Nadmienił
także, że pracownicy będą kontrolowani
z jakości wykonywania swoich obowiązków.
Grzegorz Gawrylczyk

Podpisano kolejne umowy
21 marca 2013 roku Lech Jan Nitkowski, burmistrz Barczewa wraz z Dorotą Kondratowicz, skarbnikiem Miasta, podpisali w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Warmińsko-Mazurskiego dwie umowy w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013”. W ramach pierwszej umowy, która jest już w trakcie realizacji, budowany jest zbiornik małej retencji w Łęgajnach.
Wniosek o dofinansowanie został złożony 2 października 2012 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 265.374,59 zł, a dofinansowanie zewnętrzne to
kwota 183.388,94 zł. Czas realizacji projektu to okres od marca 2013 do grudnia 2013 r. Drugim zadaniem jest renowacja zbiornika małej retencji
w Skajbotach. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji także został złożony 2 października 2012 roku. Całkowita wartość projektu to 225.571,23 zł.
Dofinansowanie zewnętrzne wynosi 155.882 zł. Czas realizacji projektu jest identyczny jak pierwszej inwestycji czyli od marca 2013 do grudnia 2013 r.
Pieniądze na obie realizacje pochodzą z Europejskiego Funduszu Rybackiego.
Opracował Grzegorz Gawrylczyk na podstawie materiałów dostarczonych przez Jakuba Żywickiego

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

Gmina Barczewo - kraina mlekiem płynąca

Ryszard Wagner z Mokin znalazł się w zaszczytnym gronie najlepszych hodowców bydła
mlecznego z terenu powiatu olsztyńskiego
w 2012 roku. Wśród wyróżnionych samorządowców znalazł się Lech Nitkowski, burmistrz
Barczewa. Uroczystość wręczenia pamiątkowych statuetek odbywa się co roku w marcu.
Tegoroczna edycja odbyła się 21 marca i zgromadziła czołowych hodowców oraz producen-

Fot. Archiwum

tów bydła mlecznego, którzy uzyskali w minionym roku największą wydajność w produkcji
mleka. Ranking pierwszej trójki jest niezmienny od kilku lat i zawsze w tym gronie
występuje Ryszard Wagner. Najlepsi hodowcy
cyklicznie wymieniają się jedynie miejscem na
najwyższym stopniu podium. W związku z tym
w tym roku statuetki trafiły do hodowców
spoza pierwszej trójki. W gronie najlepszych
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znaleźli się – Ewa i Wojciech Jończyk
(Garzewko), Ryszard Wagner (Mokiny), Paweł
Policht (Nowa Wieś). W szacownym gronie
znalazł się także Hubert Buchholz z Kronowa.
Pan Hubert zdradził, że swój sukces zawdzięcza
systematyczności i dbałości o stado. Bardzo
ważna jest także kwestia żywienia.
W czasie uroczystości burmistrz Barczewa
podkreślił, że nagrodzeni hodowcy są wzorem
dla innych rolników, nie tylko tych „zza
miedzy”. – Gościom z zagranicy pokazujemy
gospodarstwa naszych hodowców - stwierdził
Lech Nitkowski. Burmistrz nadmienił, że
bardzo szanuje ciężką pracę rolników, która
trwa nieprzerwanie, bez urlopów i wolnych
weekendów.
Spotkanie zorganizowała Polska Federacja
Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz
Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców
Bydła Mlecznego w Olsztynie.
Jeszcze raz gratulujemy !!!
Grzegorz Gawrylczyk
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Z posiedzenia Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Barczewa…
20 marca 2013 r. odbyło się kolejne
posiedzenie Rady Gospodarczej działającej przy
Burmistrzu Barczewa.
Do sali sesyjnej barczewskiego ratusza jak
zwykle licznie przybyli przedsiębiorcy działający
na terenie miasta i gminy.
Janusz Skowroński, przewodniczący Rady
Gospodarczej, otworzył posiedzenie i przedstawił porządek spotkania, który składał tego dnia
się z pięciu punktów.
Punkt pierwszy dotyczył możliwości
pozyskania środków unijnych w ramach programu PROW na lata 2007-2013 na tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Nie bez
znaczenia jest fakt, że środki pieniężne z tego
programu wyczerpują się i właściwie nadszedł
ostatni moment na ich pozyskanie. Marek
Czeluśniak, przedstawiciel firmy „GreenNet”
przedstawił możliwość pozyskania przez
przedsiębiorców kredytu na wyposażenie
budynku firmy w panele „fotowoltaiczne”.
W wielkim skrócie można je określić jako
urządzenia, które światło słoneczne przetwarzają
na energię elektryczną. Inaczej mówiąc
wytwarzają prąd elektryczny z promieniowania
słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska
fotowoltaicznego. Z założenia program
przewiduje sfinansowanie w formie kredytu, zakupu i montażu odpowiednich urządzeń przez
BOŚ Bank. W świetle nowej ustawy nadwyżkę
prądu wyprodukowanego w ten sposób przez
danego przedsiębiorcę, będzie musiał odkupić
zakład energetyczny. Oczywiście wytworzona
energia elektryczna ma przede wszystkim służyć
danej firmie, ale jeśli nie zużyje ona całego prądu
to „nadwyżkę” będzie mogła sprzedać
operatorowi odpowiedzialnemu za energię
elektryczną. Cena za 1 KW ma wynosić: 1,10 zł
(z paneli zamontowanych bezpośrednio na
gruncie) i 1,15 zł (z paneli zamontowanych
bezpośrednio na dachu). Niekwestionowanym
liderem w pozyskiwaniu tego ekologicznego
prądu są Niemcy. Tuż za nimi plasują się Włosi.
Wedle obliczeń naukowców dzienny, efektywny
czas pozyskiwania energii ze słońca trwa
w Polsce przeciętnie około trzech godzin.
Producent tych urządzeń zapewnia 15-letnią
gwarancję. Co dość istotne przy montaży paneli
nie są wymagane pozwolenia na budowę. Wedle
założeń kredyt będzie można spłacać z zysków ze
sprzedaży energii wytworzonej przez własne
ogniwa „fotowoltaiczne”. Ustawa umożliwiająca
finansowanie pozyskiwania „prądu ze słońca”
ma wejść w życie za około 2 miesiące.
Drugi punkt obrad rady dotyczył informacji
oznakowania tras kajakowych w gminie
Barczewo. Informację na ten temat przedstawił
Krzysztof Zdziarstek, kierownik Wydziału
Budownictwa, Inwestycji i Ochrony środowiska
w barczewskim ratuszu.
Do postępowania przetargowego przystąpił
jedynie olsztyński oddział PTTK, z ofertą na
kwotę 26.750,00 zł. brutto. Jednak środki gminy
przewidziane na realizację tego zadania były
zabezpieczone kwotą 25.000 zł. Wykonawca
zgodził się na obniżenie kwoty, dzięki czemu
doszło do podpisania umowy na wykonanie
jakże potrzebnego oznakowania. Termin
realizacji to czerwiec 2013 r. Trasa kajakowa

swój początek będzie miała na jeziorze Dadaj.
Dalej przebiegać będzie prze następujące
miejscowości: Kromerowo - Klimkowo Tumiany - Zalesie - Barczewo - Barczewski
Dwór - Barczewko. Jej koniec będzie aż na
jeziorze Wadąg. Na tablicach informacyjnych
mają być także informacje o usługach, z których
na trasie będą mogli skorzystać amatorzy
kajakarstwa. Wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani umieszczeniem informacji o swoich
usługach, pomocnych kajakarzom, mogą składać
wnioski w barczewskim ratuszu.
Nie chodzi w tym przypadku o czysto
komercyjne reklamy, ale o usługi i produkty
pomocne turystom, takie jak noclegi, punkty
gastronomiczne, wypożyczalnie kajaków itp.
Obecnie PTTK przygotowuje projekt, który ma
być zatwierdzony do realizacji. Za znaki
postawione na szlaku na terenie gminy Biskupiec
zapłaci tamtejszy urząd miasta.
W trzecim punkcie posiedzenia zostały
omówione aktualnie prowadzone w gminie
inwestycje oraz przetargi. Prezentacji dokonał
także Krzysztof Zdziarstek. Zakończył przetarg
na renowację i adaptację ważnych dla miasta
budynków - kościoła poewangelickiego, ratusza
oraz remont i wyposażenie muzeum im. Feliksa
Nowowiejskiego. Przetarg wygrało Warmińskie
Przedsiębiorstwo Budowlane z Olsztyna. Firma
dokona rewitalizacji budynków kosztem
2.890.059,60 zł, w systemie „zaprojektuj i zbuduj”, czyli na podstawie przedstawionego przez
siebie projektu. Oczywiście projekt będzie
musiał być zatwierdzony przez zlecającego czyli
gminę Barczewo. WPB posiada doświadczenie w
remoncie obiektów zabytkowych. To właśnie ta
firma zrewitalizowała m.in.: Pola Grunwaldzkie.
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane ma
5 miesięcy na wykonanie projektu renowacji
3 barczewskich budynków. Omówione zostały
także inne istotne inwestycje na terenie miasta
i gminy. Członkowie rady zapoznali się z problemami wokół budowy drogi gminnej na ulicy
Ogrodowej w Łęgajnach. Nie dość, że trzeba tę
drogę utwardzić to pojawił się także problem
skutecznego jej odwonienia . Prace remontowe
mają zakończyć się w tym roku. Następnie został
omówiony planowany remont ulicy Migdałowej
w Wójtowie. Ta arteria przy okazji remontu zyska
również oświetlenie. Gruntowny remont czeka
także ulicę Traugutta w Barczewie. Obecnie
opracowywany jest projekt parkingu przy ulicy
Miłej w Barczewie.
Punkt czwarty dotyczył gospodarowania
nieruchomościami w gminie Barczewo. Zagadnienia z tym związane omówiła Paulina
Zalewska-Wójcik, kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa. W szczególności przedstawiona została możliwość nabycia
atrakcyjnych terenów inwestycyjnych położonych w sąsiedztwie drogi krajowej nr 16 i ul.
Wojska Polskiego w Barczewie. Obszar ten
należy do „podstrefy barczewskiej” WarmińskoMazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Barczewska strefa ekonomiczna funkcjonuje od
października 2010 r. i obejmuje obszar ponad 11
ha. Przedsiębiorcy, których firmy działają na
terenie specjalnej strefy ekonomicznej, mają
prawo do pomocy publicznej w postaci ulg

podatkowych. Warunkiem jest budowa nowej
inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy.
Innym ciekawym terenem, który obecnie jest
przygotowywany do sprzedaży, jest obszar pod
działalność usługową położony w bezpośrednim
sąsiedztwie dyskontu „Biedronka” w Barczewie.
Wszystkie nieruchomości, które obecnie sprzedaje
gmina można znaleźć na stronie internetowej
urzędu miasta pod adresem :
www.barczewo.bip.net.pl
Szczegółowych informacji udzielają
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 19, tel. (89)
514-83-46 wew. 53 i 54.
Gmina Barczewo podejmuje również działania zachęcają do inwestowania na swoim terenie.
Od 26 lutego 2013 r. obowiązuje uchwała Rady
Miejskiej związana ze zwolnieniem z podatku od
nieruchomości. Zgodnie z tą uchwałą zwalnia się z
tego podatku na 2 lata budynki, w których działają
firmy, z wyłączeniem budynków w których
odbywa się handel. Zwolnieniem objęte zostaną
tylko te budynki, których budowa lub ich
użytkowanie rozpoczęto po wejściu uchwały.
Ostatni punkt dotyczył wolnej dyskusji, która
przerodziła się głównie w pytania skierowane do
Burmistrza Lecha Nitkowskiego, dotyczące spraw
bieżących.
Grzegorz Gawrylczyk

Sprawozdanie z 39 Sesji Rady Miejskiej
w Barczewie
25 marca 2013 r. w samo południe rozpoczęła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Barczewie. Wzięło w niej udział 14 radnych oraz
zaproszeni goście. Tym razem porządek obrad
liczył 20 punktów. Zbigniew Chlubicki,
przewodniczący Rady Miejskiej jako pierwszemu
udzielił głosu kpt. Markowi Kulwickiemu,
dyrektorowi Zakładu Karnego w Barczewie.
Dyrektor więzienia w uroczysty spoób podziękował Burmistrzowi i jego współpracowikom za
pomoc w organizacji ubiegłorocznych obchodów
200-lecia barczewskiego więzienia. Następnie
przemówił kończący pracę w barczewskim ZUKu Leszek Polak. Ustępujący prezes serdecznie
dziękował wszystkim za długoletnią współpracę.
Długo mówił o „blaskach“ i „cieniach“ swojej
pracy w Barczewie.
Punkt siódmy obrad obejmował projekt
uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od
osób fizycznych w drodze inkasa, określenia
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Radni przegłosowali go jednogłośnie.
Następny punkt dotyczył wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w przyszłym
roku kalendarzowym. Wszyscy radni głosowali
„za“.
Radna Halina Bronka – Cieszę się, że kolejny raz
radni głosują za utworzeniem tego funduszu.
Społeczność wiejska kolejny raz zdecyduje na co
przeznaczy swoje pieniądze. Środki te były do tej
pory bardzo dobrze spożytkowane. Miasto
zazdrości tego wsi. Wiemy, że w miastach jest
Fundusz Obywatelski.
Burmistrz Lech Jan Nitkowski – W tych trudnych
Ciąg dalszy na str. 13
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Barczewianin Roku i Anioły Sukcesu 2012
Nagrody przyznane

I już wszystko jasne. 23 marca 2013 roku
wręczono statuetki „Barczewianina Roku 2012”
oraz Anioły Sukcesu. Przyznanie nagród co roku
elektryzuje mieszkańców Barczewa.
Tegoroczna, trzynasta edycja imprezy
cieszyła się, tak jak i poprzednie, ogromnym
zainteresowaniem. Sala barczewskiego Centrum Kultury i Promocji „pękała w szwach”.
Przybyłych na uroczystość było tak wielu, że nie
wszyscy zmieścili się w sali widowiskowej.
Tytułem barczewianina roku uhonorowano
Annę Korybut-Dziemidowicz. Wręczono także
zaszczytne statuetki Aniołów Sukcesu i honorowe dyplomy.
Publiczność powitali prowadzący - Marlena
Kord oraz Adam Jędraszek. Artystyczny wstęp
zapewnił koncert w wykonaniu uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.
F. Chopina w Olsztynie. Konkurs na „Barczewianina Roku” powstał, aby docenić wkład
i zaangażowanie mieszkańców miasta i gminy
Barczewo w rozwój ziemi barczewskiej.
Nominację może otrzymać osoba zasłużona
i godna tego tytułu, na stałe zameldowana na
terenie naszej gminy lub miasta. Laureat tytułu
„Barczewianin Roku” jest wybierany za życia
i tylko raz.
Wielkie emocje czekały nas już w pierwszej
części widowiska, kiedy to ogłoszono, że „Barczewianinem Roku 2012” została Anna
Korybut-Dziemidowicz. Nagrodę wręczyli:
Mariola Łukowska-Juckiewicz, przewodnicząca Kapituły, burmistrz Lech Jan Nitkowski oraz Wojciech Zenderowski – pomysłodawca plebiscytu. Laureatka tytułu „Barczewianin Roku 2012” urodziła się w 1947 roku
w Olsztynie. Studiowała na PWSSP w Łodzi.
Dyplom uzyskała z dziedziny malarstwa, grafiki
użytkowej i projektowania ubioru w 1971 roku.
Od 1975 roku zajmuje się tworzeniem
wypukłych haftów unikatowych. Prace Pani
Anny powstają w oparciu o projekty własne lub
powierzone. Zajmuje się ona głównie haftem
sztandarowym. Prace niesamowicie zdolnej
barczewianki brały udział w wielu zbiorowych
wystawach. Artystka ma na swoim koncie udział
w licznych konkursach i festiwalach. Anna

Korybut-Dziemidowicz z gminą Barczewo
związana jest od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Była mieszkanką Starych Włók,
a od 2000 roku żyje i tworzy w Barczewie. Od
wielu lat związana jest ze Stowarzyszeniem
Społeczno-Kulturalnym „Pojezierze” Oddział
w Barczewie, który swoją siedzibę ma w Galerii
Sztuki „Synagoga”. Dzięki zaangażowaniu
Anny Korybut-Dziemidowicz i znajomości
artystycznego środowiska, każdego roku w naszej Galerii goszczą najznakomitsi artyści
z Polski i zagranicy. Atmosfera, którą stworzyła,
oddając się w pełni pracy w Galerii Synagoga,
spowodowała, że profesjonalni artyści ubiegają
się o możliwość pokazania w naszym mieście
swoich prac. Wystawiane są tu również prace
dyplomowe studentów kierunków artystycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego.
Tego samego wieczoru oprócz Barczewianina
Roku poznaliśmy też „Anioły Sukcesu”.
Konkurs organizowany jest co roku. Mogą być
do niego zgłoszone inicjatywy zrealizowane
wyłącznie w okresie, który podlega ocenie.
Chyba, że są to inicjatywy wieloletnie.
W konkursie, którego organizatorem jest Rada
Miejska w Barczewie, biorą udział osoby
fizyczne i inne podmioty z terenu gminy
Barczewo. W ramach konkursu przyznawana
jest statuetka anioła i honorowe dyplomy.
W przypadku, gdy kapituła uzna, iż żadna
inicjatywa nie spełnia kryteriów wymaganych
do przyznania statuetki i honorowego dyplomu,
wówczas może przyznać jedynie wyróżnienia.
Jednak w tegorocznej edycji nie przyznano
wyróżnień. „Anioł Sukcesu” może być
przyznany w jednej kategorii nie częściej jak raz
na 5 lat. Wyboru najciekawszych inicjatyw
dokonuje komisja konkursowa w skład której
wchodzą: radni z Komisji Sportu, Turystyki,
Kultury i Promocji Gminy, przewodniczący
Rady Miasta oraz dyrektor Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie.
A oto Anioły Sukcesu 2012.
W kategorii „Turystyka” nagrodę otrzymał
Mariusz Czeszejko-Sochacki, właściciel ośrodka „Zalesie Mazury Active Spa”. W kategorii

„Rolnictwo i ochrona środowiska” nagroda
powędrowała do „Gospodarstwa Ogrodniczego” w Łęgajnach. Nagrodę odebrał
przedstawiciel zarządu firmy, Jakub Szczerbuk.
Kategoria „Przedsiębiorczość” miała dwóch
laureatów. A byli nimi: Ewelina Staroniańska,
współwłaścicielka Campingu w Tumianach oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie.
W kategorii „Kultura” wyróżniono: członków
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich
w Barczewie oraz Komitet Organizacyjny Letnich Koncertów Muzyki Wokalnej w Ramsowie.
W kategorii „Sport” bezapelacyjnie zwyciężył
triathlonista Bogdan Kord. I właśnie najwięcej
owacji wśród publiczności wzbudziła przemowa Bogdana Korda, który w bardzo męskich
słowach określił swoją sportową pasję.
Kategorię „Wolontariat” zdominowały panie.
Statuetki otrzymały: Jadwiga Osiak oraz Halina
Bronka. Następnie wręczono honorowe dyplomy. W dziedzinie sportu otrzymali je Zenon
Markowicz i Cezary Białecki. W dziedzinie kultury: Anna Wojszej, Alicja Jara i Włodzimierz
Zdaniuk. Za wolontariat doceniono Władysławę
Wrotek, Annę Rybińską i Adama Dowgiałło.
W dziedzinie przedsiębiorczości triumfował
Edward Maciejewski. Nagrody „Aniołom
Sukcesu” wręczali: Mariola ŁukowskaJuckiewicz, Lech Jan Nitkowski oraz Zbigniew
Chlubicki. Uroczystość zakończył słodki
poczęstunek w holu CKiPG, a kulinarnym
„gwoździem programu” był przepyszny tort.
Grzegorz Gawrylczyk

CKiPG zaprasza w maju
2, 9, 23.05. - Filmowe czwartki w CKiPG
9.05. - XV Rejonowy przaegląd teatrów
dziecięcych i młodzieżowych “Złota Kaczka”
16-18.05. - XII Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego
25.05. - II Piknik Wedkarski “Z rodzina
na ryby” w Tumianach

Fot. Zb. Kozłowski (2)
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Rozstrzygnięcie XI Konkursu . Wielkanocne palmy
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie na początku roku ogłosiło jedenastą już
edycję Konkursu Wielkanocnego, który
skierowany był do przedszkolaków, uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów oraz świetlic
wiejskich. Zadaniem konkursowym było
wykonanie palmy wielkanocnej, którą można
było stworzyć dowolną techniką, indywidualnie
lub zbiorowo. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpiło w środę, 27 marca, w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego. Na
konkurs wpłynęło łącznie 57 palm, z przedszkoli
w Barczewie, Łęgajnach, Lamkowie; szkół
podstawowych w Bartołtach Wielkich, Łęgajnach, Ramsowie, Barczewku, barczewskiego
gimnazjum oraz Zakładu Poprawczego
w Barczewie.
Jury w składzie: Mariola Łukowska-Juckiewicz,
Agnieszka Chojnowska, Bogumiła Styga,
Magdalena Łowkiel oraz Grzegorz Gawrylczyk,
postanowiło przyznać następujące nagrody.
Kategoria przedszkole: I m-ce Tomek Łysy (6
lat) Przedszkole Miejskie w Barczewie, II m-ce
Alicja Żuber (6 lat) Przedszkole w Łęgajnach, III
m-ce Oliwia Przyborek (6 lat) Przedszkole
Miejskie w Barczewie.
Kategoria szkolna 7-9 lat: I m-ce Patrycja
Bojarska (7 lat), Szkoła Podstawowa w
Łęgajnach, II m-ce Weronika Weremczuk (9 lat)
Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich, III
m-ce Gabrysia Kusiak (8 lat) Szkoła Podstawowa w Łęgajnach.
Kategoria 10-11 lat: I m-ce Iwona Andronanis

(10 lat) Szkoła Podstawowa w Bartołtach
Wielkich, II m-ce Dominika Lorkowska (10
lat), III m-ce Szymon Chachulski (10 lat) oboje Szkoła Podstawowa w Łęgajnach.
Kategoria gimnazjum: Wyróżnienie Karolina
Bączkowska (14 lat), Gimnazjum nr 1 im.

Ziemi Warmińskiej w Barczewie, opiekun Alicja
Czarnecka-Zyskowska oraz Roman Tytla (16
lat) Zakład Poprawczy w Barczewie.
W kategorii prace zbiorowe jury przyznało
następuję nagrody:
I m-ce - Świetlica Wiejska w Lamkowie,
opiekun Beata Birkos, wykonawcy: Marcin
Maciążek (6 lat), Aleksandra Potyrała (10 lat),
Iga Surowiec (12 lat), Kasia Birkos (12 lat).
II m-ce Niepubliczne Przedszkole im.
Warmińskiej Bajki w Lamkowie, opiekun
Katarzyna Wierszyło. Autorzy - Sebastian
Milczarkowski (5 lat), Szymon Olender (4 lata),
Adam Magrean (5 lat), Piotr Klimek (4 lata),
Beata Śliwa (5 lat), Agata Radzik (3 lata).
III m-ce Przedszkole Publiczne w Łęgajnach,
Grupa SMERFY, wychowawca Bożena Szewc i
Małgorzata Dymkowska-Kolender.
Wyróżnienie - palma zbiorowa: Szkoła
Podstawowa Łęgajny - Jakub Skamarski, Asia
Skwiot, Oliwia Makarewicz - opiekun Beata
Gołębiewska. Uczniowie kl. II - Natalia
Michalczyk, Artur Gawroński, Gabrysia Kusiak,
Wiktor Łabuć, Antek Minko, Julia Wysocka,
Kacper Brzeski.
Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy i książki. Wyróżnione palmy w XI Konkursie
Wielkanocnym 2013 były wystawione dla
zwiedzających w Salonie Muzycznym im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
Wojciech Zenderowski

Międzynarodowy Dzień Teatru w Barczewie
„Niebo tuż za zakrętem”

Fot. Archiwum

W środę, 27 marca br., w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, odbyło się spotkanie z okazji
Międzynarodowego Dnia Teatru. Przypomnijmy z historii, że Międzynarodowy Dzień
Teatru ustalony został na 27 marca, ponieważ
właśnie tego dnia w 1957 roku otwarto Teatr
Narodów w Paryżu. Od tego czasu Dzień Teatru,
w rocznicę tego wydarzenia, obchodzony jest na
całym świecie. Organizatorem barczewskich
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obchodów było Centrum Promocji i Gminy
w Barczewie. Magdalena Łowkiel, w imieniu
Marioli Łukowskiej-Juckiewicz - dyrektor
CKiG, serdecznie przywitała wszystkich
przybyłych mieszkańców. W szczególności
powitała młodego aktora, animatora kultury
Jakuba Konrada Korzunowicza z Olsztyna. Jego
spektakl został zrealizowany w ramach
stypendium artystycznego Prezydenta Olsztyna.
Monodramat „Niebo tuż za zakrętem” to
przedstawienie jednego aktora w osobie Jakuba
Konrada Korzunowicza. Jest on jednocześnie
scenarzystą, reżyserem i autorem muzycznej
oprawy. Scenografia i światło dawało nastrój
powagi. Jak nadmienił aktor, zainspirowany
„Pamiętnikami” Janusza Korczaka, stworzył
spektakl, w którym pokazuje beztroskie życie
młodych chłopców i dziewcząt, bez uprzedzeń
narodowościowych. Życie niczym nie zmącone
do chwili, kiedy w Europie obudził się nazizm,
runęła przyjaźń i nastąpiły podziały rasowe. Dla
dzieci z podwórkowych zabaw niezrozumiałe
były kwestie pochodzenia i wyznania. W przekazie multimedialnym bajkowej opowieści, za
ekran posłużyły białe płótno i koszule.
W monologu skierowanym do publiczności,
aktor przywoływał sens życia, mówił o duszy,
miłości, szczęściu, uczuciach, skrytych
marzeniach. Szczególnie podkreślał sens słów –
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wolność i wolny duch, które są tak bliskie
człowiekowi, a jednocześnie tak dalekie.
Wojciech Zenderowski

Informacje
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie

10 urodziny „Eurobusa”

„Unia Europejska to miejsce, w którym chcemy
być, miejsce, w którym czujemy się najlepiej” –
tymi słowami rozpoczęła się w Gimnazjum nr 1
im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie, dziesiąta,
jubileuszowa edycja konkursu EUROBUS.
Zapoczątkowała go w 2003 roku nauczycielka
geografii pani Ewa Mitura, a kontynuacji od
2005 roku podjęła się Biblioteka Szkolna (SCI),
czyniąc z niego wielkie wydarzenie szkolne. Od
wielu lat partnerami szkoły w organizowaniu
konkursu są: Punkt Informacji Europejskiej
Europe Direct-Olsztyn, hotel „STAR DADAJ,
Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie, a od
tego roku również Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Nadleśnictwo Wipsowo.
Poniżej prezentujemy Państwu relację
z konkursu opracowaną przez Europe Direct
i zamieszczoną na stronach Komisji Europejskiej i Direct Olsztyn
http://www.europedirect-olsztyn.pl
http://ec.europa.eu/polska/news/ed/130329_eur
obus_pl.htm)
Przygotowania do konkursu rozpoczynają się
na początku lutego. Uczniowie poszczególnych
klas drugich losują kraje Unii Europejskiej,
które później mają przedstawić w jak
najciekawszy sposób. Po prezentacjach przychodzi czas na sprawdzian wiedzy o Unii i jej
państwach członkowskich. A pytania są trudne –
konsultanci Punktu Informacyjnego Europe
Direct Olsztyn przygotowują około 300 pytań
specjalnie do konkursu EUROBUS! Gimnazjaliści samodzielnie poszukują odpowiedzi na
pytania, by móc „zabłysnąć” podczas wielkiego
finału!
W tym roku klasy drugie wylosowały
następujące kraje: II A – Hiszpania, II B –
Holandia, II C – Francja, II D – Włochy.
W przygotowanie imprezy zaangażowanych
było prawie 110 gimnazjalistów i nauczyciele! A
na widowni w dniu 20 marca 2013 roku – wśród
rodziców i zaproszonych gości, zasiedli również
uczniowie klas pierwszych oraz klas szóstych,
by pogłębiać swoją wiedzę o Unii Europejskiej
poprzez dobrą zabawę. W zmaganiach klas

Fot. Archiwum

drugich zwyciężyła klasa IIB – prezentująca
Holandię, drugie miejsce zajęła klasa IIA
i Hiszpania, trzecie – klasa IID i Włochy.
Tegoroczny EUROBUS przyniósł uczestnikom
wiele nowych wrażeń. Publiczność z zapartym
tchem śledziła zmagania młodzieży. A naprawdę było na co popatrzeć!
Królowa Beatrix, wiatraki, tulipany i… kostki
domina
Holandia to potoczna nazwa Królestwa Niderlandów, kojarzy się nam przede wszystkim
z tulipanami, dobrym serem, wiatrakami,
polderami, piłkarską drużyną „Pomarańczowych”, wszechobecnymi rowerami i…
chodakami, które są najbardziej znanym
elementem holenderskiego stroju regionalnego
a ze względu na swoja wygodę noszone są i w
dzisiejszych czasach, najczęściej na wsi. W
2009 roku w holenderskim Leeuwarden został
pobity rekord Guinnessa w przewracaniu kostek
domina. W ciągu dwóch godzin runęła
widowiskowa konstrukcja zbudowana z 4 milionów 800 tysięcy kostek domino. Gimnazjaliści z Barczewa również mają swój rekord –
przewrócili co prawda tylko7 kostek – ale jedna
z nich była wprost imponująca!
Kastaniety, flamenco, Cervantes i „walka”
gigantów
Uderzając w kastaniety tanecznym krokiem
wyruszamy do Hiszpanii. Przed nami ratusz
Pampelunie, który został zbudowany w miejscu,
w którym łączyły się trzy miasta: Navarrería,
San Cernin i San Nicolás. Na gitarze gra Paco de
Lucia a na scenie trwa dwunastorundowy

„pojedynek gigantów” Salvadore Dali i Pablo
Picasso – oczywiście – na pędzle. Tańcząc
Macarenę z żalem opuszczamy Hiszpanię….
Romulus i Remus, Dante Alighieri, Leonardo da
Vinci i Monica Belucci
Dante Alighieri znakomicie sprawdził się w roli
przewodnika po słonecznej Italii. Romulus i
Remus budowali miasto, Leonardo da Vinci
prezentował lotnię, automobil i spadochron,
pojawił się również Federico Moccia – autor
kultowej powieści dla młodzieży „Trzy metry
nad niebem” oraz Don Matteo – pierwowzór
polskiego „Ojca Mateusza” Będąc we Włoszech
koniecznie trzeba odwiedzić Festiwal Masek
w Wenecji. Naszym przewodnikiem był Dante,
dlatego podczas naszej wizyty mogliśmy
zobaczyć piekło. Pożegnała nas Monica Belucci
częstując przepysznymi gelato.
Wieża Eiffla, kasztany, kabarety i francuskie
sery podane na sposób polski
Dźwięki Marsylianki – czyli hymnu Francji
rozpoczęły prezentację klasy IIC. Oczywiście
wszyscy stanęli wówczas na baczność. Atos,
Portos, Aramis i D'Artagnan zaprowadzili nas na
Plac Pigalle, gdzie przecież rosną najlepsze
kasztany. Stamtąd przeszliśmy do kabaretu
Moulin Rouge. Paryż nazywany jest stolicą
mody, więc i my uczestniczyliśmy w Paris
Fashion Week podziwiając kreacje stworzone
przez domy mody Dior, Chanel, Yves Saint
Laurent, Chloe i Givenchy. Po pokazie mody
hostessy serwowały najsłynniejsze sery:
camembert, brie i roquefort.
Nagrodami dla zwycięskich klas były: wyjazd
na basen do hotelu „STAR DADAJ”, ogniska
integracyjne organizowane przez Nadleśnictwo
Wipsowo i Ochotniczą Straż Pożarną w Barczewie. Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania,
uczniowie gimnazjum i Szkoły Podstawowej nr
1 w Barczewie oraz goście zostali zaproszeni na
poczęstunek ufundowany przez Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W imieniu organizatorów
Lidia Zelman

Z barczewskiego kalendarza imprez

Spotkanie z poezją i wiosną
Jak poezją przeganiano zimę, można było
doświadczyć podczas kolejnego, cyklicznego
„Spotkania z poezją”. Uroczystość odbyła się w
środę, 10 kwietnia br., w Salonie Muzycznym
im. Feliksa Nowowiejskiego przy ul. Mickiewicza 13 w Barczewie. Prowadząca spotkanie
Agnieszka Chojnowska, szczególnie ciepło
powitała zaproszonych gości oraz rodzimych
poetów.
Tego dnia, mimo kalendarzowej wiosny,
przy panującej zimowej aurze swoje wiersze,
tematycznie związane z porą roku prezentowali:
Agnieszka Chojnowska, Roksana Bałabon,
Zbigniew Brydniak, Bolesław Pączyński,
Marian Auguścik i Janina Domurad. Natomiast
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Jadwiga Janicka zaprezentowała humor pisany
prozą, który „rozgrzał” słuchaczy.
Można śmiało powiedzieć, że wiersze
o wiośnie, nacechowane promieniami słońca,
budzącą się do życia przyrodą i wiosenną
miłością skutecznie przegoniły zimową aurę,
która na długo zadomowiła się na naszych
miejskich uliczkach.
Kolejne „Spotkanie z poezją” z okazji Dnia
Matki zaplanowano na 24 maja 2013 roku
o godz. 17 w sali widowiskowej Centrum
Kultury i Promocji Gminy przy ul. Słowackiego
5 w Barczewie. Organizatorzy serdecznie
zapraszają wszystkie mamy.
Tekst i foto: W. Zenderowski
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X Gminny Turniej Wiedzy o Unii Europejskiej Łęgajny 2013
1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii
Europejskiej. W marcu 2004 r. zorganizowaliśmy w Szkole Podstawowej
w Łęgajnach Gminny Turniej Wiedzy o Unii
Europejskiej, aby zachęcić uczniów naszej
i sąsiednich szkół do poznania krajów
wspólnoty europejskiej. Turniej ma formę gry
dydaktycznej, w której oprócz dużej wiedzy
liczy się taktyka, współpraca, zręczność,
szybkość i szczęście.
W tym roku w dniu 14 marca, uczniowie
Gminy Barczewo spotkali się na europejskich
zmaganiach po raz DZIESIĄTY. Z okazji
jubileuszu imprezę otworzyła pani dyrektor
Elżbieta Kozłowska wraz ze specjalnym
gościem Burmistrzem Miasta Barczewo, Panem
Lechem Janem Nitkowskim. Wśród obecnych
gości byli również wiceburmistrz Burmistrz,
Pan Dariusz Jasiński oraz Dyrektor Miejskiego
Zespołu Oświaty i Zdrowia, Pani Hanna
Chyżyńska.
Do turnieju stanęły czteroosobowe reprezentacje 7 szkół: Barczewa, Bartołt Wielkich,
Kronowa, Lamkowa, Łęgajn, Ramsowa
i Wipsowa. Naszą drużynę w składzie: Żaneta
Nowak – kl. IV, Kuba Perzanowski – kl. V, Kuba
Marcińczyk - kl. V oraz Kamil Kamiński - kl. VI
przygotowała pani Aleksandra Kaczyńska.
Wiedzą na temat Unii Europejskiej
uczniowie mogli wykazać się w ciekawych
konkurencjach autorstwa pana Tomasza
Sołowieja.
Zadaniem zawodników było m.in. rozwiązywanie rebusów, układanie flag, dobieranie

Fot. Archiwum

państw do wylosowanych flag, wskazywanie
państw na mapie, wyszukanie błędów w tekście
o UE. Zręcznością należało wykazać się podczas
przeprowadzania legionistów rzymskich przez
labirynt oraz podczas łowienia banknotów euro,
na których trzeba było uzupełnić nominał.
Interesującą konkurencją była „Bajkowa wieża
BABEL”. Zawodnicy usłyszeli w różnych
językach tytułową piosenkę z bajki „Muminki”.
Zadanie polegało na podaniu nazwy państwa, w
którym mówi się w danym języku oraz

dopasowaniu obrazków z elementami charakterystycznymi dla danego kraju.
Punktami za wykonane zadania były żetony
- monety o nominale 1 euro. 5 żetonów
zawodnicy wymieniali na gwiazdkę, która
pojawiała się na niebieskiej fladze drużyny.
Zwycięstwo w turnieju przypadło tej drużynie,
która jako pierwsza zgromadziła na swojej
fladze 12 gwiazdek.
Turniej zakończył się egzaminem o wszystko. Zawodnicy mieli do wyboru pytania
o różnej trudności – za 1p., 3p. i 5p. Poziom był
bardzo wyrównany, więc aby wygrać,
większość drużyn wybierała najtrudniejsze
pytania. Ostatecznie po podliczeniu wszystkich
punktów, najlepsza drużyna wygrała jednym
punktem, a podział miejsc na podium wyglądał
następująco: I miejsce – SP w Bartołtach
Wielkich, II miejsce – SP w Lamkowie, III
miejsce – SP w Barczewie, IV miejsce – SP w
Łęgajnach.
Zwycięska drużyna startowała w składzie:
Weronika Kondrat, Hanna Kaczyńska, Jakub
Chorążewicz, Lilianna Kaczyńska, a do turnieju
przygotował ją pan Andrzej Sawicki.
Główną nagrodą była statuetka ufundowana
przez burmistrza Barczewa.
Wszystkie drużyny, w nagrodę za dużą
wiedzę i uczciwą rywalizację, otrzymały
książki, a zawodnicy nagrody rzeczowe
i dyplomy.
Tomasz Sołowiej

Pieszo lub rowerem przez Warmię i Mazury
„Mazurskie Tropy”

Miejska Biblioteka Publiczna. Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką

Już 15 czerwca 2013 roku wystartuje rajd
rowerowo-biegowy na orientację pod hasłem„Mazurskie Tropy”. Impreza odbędzie się
na pograniczu Warmii i Mazur, a dokładnie jej
trasa przebiegać będzie przez tereny gmin:
Barczewo, Biskupiec, Dźwierzuty, Purda
i Pasym. W imprezie może wziąć udział każdy
zainteresowany - bez względu na wiek,
kondycję oraz doświadczenie.
Bazą rajdu będzie Gimnazjum im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie. Organizatorami
zawodów są: Studencki Klub Górski w Warszawie oraz Stowarzyszenie „Tropy”. Celem
imprezy jest popularyzacja sportu, a w
szczególności jazdy na rowerze oraz biegów na
orientację. Dodatkowym, ale nie mniej ważnym
celem jest także promocja walorów krajoznawczych przepięknego rejonu Polski, jakim są
Warmia i Mazury.
Rajd składać się będzie z trasy pieszej (50 km)
oraz rowerowej (130 km). Trasy zaliczane będą
do Pucharu Polski w Maratonach Rowerowych
na Orientację (www.maratony.home.pl/ppm)
oraz Pucharu Polski w Maratonach Pieszych na
Orientację (www.pmno.pl). Impreza nie ma
charakteru komercyjnego, a wpisowe uczestników w całości zostanie przeznaczone na
pokrycie kosztów organizacji imprezy. Więcej
informacji można znaleźć na stronie
internetowej – www.tropy.net
Zapraszamy do udziału !!!
Grzegorz Gawrylczyk

We wtorek 16 kwietnia w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Barczewie odbyło się
kameralne spotkanie z Moniką Sawicką- znaną
pisarką, felietonistką i dziennikarką. Lidia
Szczerbo w imieniu Anny Rok- kierownika
biblioteki, przywitała autorkę oraz wszystkich
przybyłych, wśród których, znajdował się
burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski.
Spotkanie z czytelnikami pisarka zaczęła od
definicji miłości, nie tylko damsko-męskiej ale
również przyjacielskiej i rodzicielskiej. Przedstawiła uczucie w ujęciu zarówno filozoficznym, jak i chemicznym – wyjaśniając
mechanizmy procesów zachodzących w mózgu
zakochanej osoby. Pani Monika mówiła o życiu,
przeznaczeniu oraz życiowej filozofii, według
której nic nie dzieje się bez przyczyny,
a wszystko jest względne i w każdej chwili może
nabrać innego wymiaru.
Pisanie było jej pasją od zawsze, stwierdziła :
„Miałam w szkole dobrych polonistów”. Jak
większość poczytnych autorów początki jej
kariery pisarskiej to pisanie „do szuflady”. Nie
było jej łatwo zadebiutować na rynku
wydawniczym. Nie skarżyła się, bo przecież nikt
nie obiecywał , że będzie lekko. Debiutancka
powieść „Kruchość porcelany” jest inspirowana
własnymi problemami i troskami, które
próbowała rozwiązać, przelewając uczucia na
papier.
Jest autorką ośmiu książek :„Kruchość porcelany”, „Gra wstępna”, „Serwantka”,
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Fot. Archiwum

„Szeptem”,” Demi-sec”, „7 kolorów tęczy”,
„Mimo wszystko” i „Kolejność uczuć”, w których porusza tematy miłości, śmierci, zdrady tak
bliskie i obecne w życiu każdego czytelnika.
Dużo czasu spędza w podróży, prowadząc
spotkania autorskie oraz warsztaty literackie,
zawsze chętnie odwiedza nasz region. Zaznaczyła, że od jesieni zaczyna intensywnie pracować nad nową książką.
Na koniec spotkania, wręczając bukiet kwiatów
burmistrz Lech Jan Nitkowski w imieniu
wszystkich uczestników podziękował za mile
spędzone wspólnie chwile.
Wojciech Zenderowski
Lidia Szczerbo

Społeczeństwo

Wsie gminy Barczewo - Bartołty Wilekie
Rozmowa z panem Kazimierzem Czaplickim- sołtysem wsi Bartołty Wielkie

Fot. Zb. Kozłowski

Jest to pana pierwsza kadencja jako sołtysa
wsi Bartołty. Jak oceniłby pan współpracę ze
środowiskiem lokalnym?
-Na razie moja współpraca z mieszkańcami
układa się pomyślnie. O co mnie poproszą
zawsze jest zrobione. Wykonano we wsi
modernizację drogi prowadzącej na cmentarz i
do kościoła, nasadzenie kwiatów. Teraz
przyszedł czas na ułożenie chodników. Nad tym
cały czas pracujemy.
Na co przeznaczony jest fundusz sołecki w
2013 roku ?
Wydatki są następujące:
-postawienie nowej tablicy informacyjnej
( kwota 1000 zł).
-nasadzenia kwiatów w gazonach ( kwota 1400
zł), jednakże z tym trzeba będzie zaczekać do
czasu, kiedy wiosna zagości u nas na dobre.

-kapitalny remont przystanku łącznie z wymianą
dachu ( kwota 2000 zł).
- remont świetlicy, adaptacja pomieszczenia
gminnego.Wieś nie posiada świetlicy, w której
można by się spotkać, posiedzieć, porozmawiać.
W szcze-gólności o sprawach bieżących.
Teraźniejsze zebrania odbywają się w szkole, za
zgodą pani dyrektor. Chcielibyśmy mieć coś
swojego, niezależnie od innych osób.
Czy zechciałby pan zdradzić tegoroczne
plany związane z imprezami kulturalnymi
Bartołt?
-Zorganizujemy piknik, żeby mieszkańcy mieli
czas zintegrować się i spędzić parę miłych
chwil. Już zacząłem prowadzić rozmowy z
mieszkańcami naszej wsi oraz ze strażakami.
Jak to będzie wyglądać - trudno mi na razie
powiedzieć, aczkolwiek jestem dobrej myśli.

Czy pańskim zdaniem mieszkańcy są
zadowoleni ze swojego sołtysa?
-Myślę, że mieszkańcy są zadowoleni, ale to ich
przede wszystkim należałoby o to spytać.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Natalia Machałek
Opracowanie: Anna Rok

Fot. N. Machałek

Wieś Bartołty Wielkie to malownicza wioseczka położona wśród pól, jezior (Dłużek, Tumiańskie i Bartołt
Wielki) i warmińskich lasów. Przez wieś przepływa rzeka Wardęga. Do sołectwa Bartołty Wielkie należy również
wieś o nazwie Bartołty Małe. W Bartołtach Wielkich obok wolno stojących zabudowań są dwa sklepy, szkoła
podstawowa i XVI - wieczny kościół budowy gotyckiej z barokowymi detalami oraz stawy rybne. Bartołty Wielkie
graniczą z wsiami: Kromerowo ( na północ), na zachód z Lesznem, natomiast na wschód z Kierźlinami. Coraz
chętniej osiedlają się tutaj mieszkańcy Olsztyna.
Zaangażowanie gminy Barczewo w rozwój Bartołt Wielkich przedstawia poniższa tabela
Przedsięwzięcie

Całość kwoty [zł]

Budowa wodociągu i kanalizacji

2 560 308,35 zł

Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej –
wybudowanie placu zabaw

598 421, 12 zł

Pozyskane z UE [zł]

1 360 967,00 zł

343 022, 00 zł

Kto pamięta tamte lata
4 maja obchodzimy święto Patrona
Strażaków. Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie w tym roku ma szczególne powody do
świętowania bowiem obchodzi jubileusz 115lecia (1898-2013) oraz 66-lecie działalności w
powojennej historii miasta. Historia barczewskiej Straży Pożarnej, począwszy od lokacji
miasta po średniowiecze, okres międzywojenny
i powojenny, po raz pierwszy została opublikowana w „Wiadomościach Barczewskich”.
Przypomnijmy, że pierwsze wzmianki
o zorganizowanych już strażakach w dawnym
Barczewie datowane są na 20 listopada 1898
roku. Powyższa data ma także swoje odbicie w
strażackich, poniemieckich archiwach, które
mieściły się w dawnej remizie, w budynku nr 3
przy Schulenstrasse, obecnie ul. Nowowiejskiego. Wówczas strażacka załoga liczyła
39 członków czynnych oraz 90 członków
wspierających. Komendantem był Hermanowski, a zastępcą Rydell.
Pierwszymi, którzy począwszy od marca 1945
roku samorzutnie przyczynili się do powstania
zalążku nowej, powojennej straży pożarnej byli
Robert Kamionka (strażak, kierowca pierwszego wozu gaśniczego) oraz strażacy Otto
Teszner, Białojan i Marian Moniewski. Brak jest
udokumentowania nazwiska pierwszego
komendanta w powojennej historii barczewskiej
Straży Pożarnej. Wymienia się jednego z trzech
braci Hermańskich. Większość strażaków
stanowili miejscowi Warmiacy. Dopiero 12
sierpnia 1947 roku wyjazdem do pierwszego

pożaru, straż rozpoczyna swoją działalność w
powojennej historii Barczewa. Taki zapis
widniał na jednej ze stron kronik strażackich w
Olsztynie. Strażacy z każdym rokiem zwiększali
swój stan osobowy, a sprzęt i wyposażenie nie
nadążało za potrzebami. 4 maja 1987 roku
oddano nowy „Dom Strażaka” przy ul.
Olsztyńskiej. Budynek z boksami na samochody, świetlicą, pomieszczeniami socjalnymi
oraz dużym placem ćwiczeń. Do nowego
budynku, z ul. Nowowiejskiego 3, przeniesiono
sprzęt i całe wyposażenie.

Fot. Archiwum

Tyle historii w telegraficznym skrócie. Wróćmy
do fotografii. W czerwcu 1983 roku podczas Dni
Barczewa, Jan Żynis uwiecznił na fotografii
grupę strażaków na tle wozów bojowych, w
miejscu, gdzie dziś znajduje się „Dom
Strażaka”. W 1994 roku fotografia została

zamieszczona w naszej gazecie samorządowej
bez podania imion i nazwisk osób na niej
uwiecznionych. Dopiero po blisko dziesięciu
latach, nazwiska osób z fotografii rozpoznał
Włodzimierz Tuor, który w latach 1974-1986 był
strażakiem-kierowcą. W tym samym czasie jego
żona Janina, jako pierwsza kobieta strażak pełniła
funkcję skarbnika, a w latach następnych córka
Beata Tuor była członkiem Młodzieżowej
Drużyny Strażackiej. Pan Włodzimierz był
najaktywniejszym kierowcą, z największą ilością
wyjazdów do akcji. Wspomniał, że lata, w których przyszło jemu, podobnie jak i pozostałym,
być strażakiem, nie należały do łatwych.
Mundurów bojowych nie było zbyt wiele, a o
butach można było tylko marzyć. Wyjściowe
mundury także nie były dla każdego. Mimo tego
wszyscy mieli w sobie wielkiego ducha by służyć
społeczeństwu najlepiej jak można.
Włodzimierz Tuor wymienił wszystkich strażaków ze zdjęcia. Od lewej stoją: Wolfgan Rejter
– z-ca naczelnika OSP, Zbigniew Jabłoński,
Eugeniusz Bauchnowicz, Bolesław Domin –
opiekun Młodzieżowej Drużyny Strażackiej,
Włodzimierz Tuor – kierowca, Stanisław
Chomenda, Stanisław Światłowski, Jerzy
Bauchnowicz, Andrzej Buga. W środku najbardziej znana postać w historii barczewskiego
ruchu strażackiego, naczelnik OSP Tadeusz
Dorożyński.
W. Zenderowski

GAZETA SAMORZĄDOWA 4 (234) kwiecień 2013

9

Historia

Barczewskie Kalendarium

Przez lata żyli w cieniu generała…
Przesiedleńcy z Akcji „Wisła”

Kwiecień

Barczewo jest miastem wielu kultur
o skomplikowanej przeszłości i z racji wiekowej
historii prosi się o jej uszanowanie i przypomnienie. Po zakończeniu działań wojennych
do miasta i gminy przybyła z różnych stron
Polski ludność napływowa. Z zastanymi
mieszkańcami organizowała życie od nowa.
Następnie przybyła liczna grupa przesiedleńców, którzy przez lata żyli w cieniu
generała Karola Świerczewskiego, któremu
zawdzięczać mogli swój tragiczny los. Stanowili
wybraną grupę ludności, m.in. Ukrainców,
Bojków, Dolinian i Łemków, jak również rodzin
mieszanych polsko-ukraińskich, z terenów
Polski południowo-wschodniej (obszary na
wschód od Rzeszowa i Lublina). Ich historia
zaczęła się pisać już następnego dnia po śmierci
gen. Karola Świerczewskiego. Wówczas, 29

dostarczyły transportom odpowiednią ochronę.
Komendant transportu posiadał imienny
wykaz przesiedleńców. Każdy kolejowy
transport na stacji początkowej zaopatrywany
był w suchy prowiant na trzy dni. Dla grupy
kierowanej na teren powiatu olsztyńskiego
i okoliczne miejscowości punkt wyładowczy
znajdował się w Olsztynie. Jedynie dwa
transporty kolejowe skierowane zostały do
stacji Barczewo. Pierwszy zatrzymał się na
stacji 29 czerwca, drugi 15 lipca 1947 roku.
Łącznie w 99 wagonach towarowych przybyło
610 osób, w tym 148 rodzin. Po rozładunku
większość została rozwieziona do wybranego
gospodarstwa rolnego lub miejsca zamieszkania. Bywało, że na bocznicy kolejowej
w Barczewie, przesiedleńcy po trzy dni
koczowali w wagonach. Niektórzy nie chcieli

marca 1947 roku, na posiedzeniu Biura
Politycznego PPR postanowiono „w szybkim
tempie” przesiedlić Ukraińców i rodziny
mieszane na tzw. tereny odzyskane. Przede
wszystkim do dawnych Prus Wschodnich. 11
kwietnia 1947 roku Biuro Polityczne PPR
powołało sztab Grupy Operacyjnej „Wisła”,
który miał przygotować operację wysiedlenia
ludności przy wschodnich granicach kraju.
Akcja miała być przeprowadzona w dwóch
fazach. Pierwsza odsłona nastąpiła w rejonie
Sanoka i w województwie lubelskim, druga na
Łemkowszczyźnie i w okolicach Przemyśla.
Akcją objęto około 140 tysięcy osób.
Akcję „Wisła” zaplanowano szczegółowo.
Plan transportów obejmował przymusowe
wysiedlenie m.in. z rejonów Sanoka, Rzeszowa,
Chełma, Zawady, Lublina, Gorlic i Nowego
Sącza. Przewidywał również stacje załadunku,
ilości osób, trasę, miejsce docelowe, a przy tym
ilości wagonów. Przesiedleńcom pozwolono
zabrać z własnych domów dobytek i żywy
inwentarz, a także narzędzia gospodarcze,
rolnicze, ziemiopłody, paszę dla zwierząt. Na
stacjach postojowych zaplanowano kuchnie
polowe i opiekę sanitarną. Władze wojskowe

osiedlać się w Barczewie czy zajmować
gospodarstwa w pobliskich Ruszajnach.
Koczujących w wagonach, które stały na
bocznicy, odwiedzał przedstawiciel Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Namawiał ich
do pozostania na terenie gminy Barczewo.
Odwiedzał ich także kierownik szkoły,
szukając wykwalifikowanych nauczycieli.
Urzędnicy z miejskiego ratusza przyjeżdżali w
nadziei, że znajdą wśród przybyłych
fachowców. Przyjeżdżali sołtysi z okolicznych
wsi. Sołtys Piwek – Warmiak z Ruszajn,
namawiał na objęcie opuszczonych, dobrze
położonych i urządzonych gospodarstw
rolnych. Przybyli, przed opuszczeniem
wagonu oglądali wybrane gospodarstwo lub
zamieniali na inne, lepsze. Po zasiedleniu,
rejestrowano wszystkich przybyłych w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym w Olsztynie. Pozostałych, dla których miejscem
docelowym był Olsztyn, w ramach nakazu
szarwarkowego, furmankami dowożono do
miejsca przeznaczenia, w tym na teren gminy
Barczewo. Z chwilą zasiedlenia na wielu
domach powiewały polskie flagi. W podobny

Fot. Archiwum
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1363.04.13 – biskup Jan Stryprock II nadał
lokację dla wsi Lamkowo.
1373.04.30 – została założona wieś Wipsowo.
1863.04.17 – w Barczewku zmarł Mateusz
Grunenberg, zasłużony nauczyciel i zbieracz
polskich pieśni religijnych i świeckich.
1933.04.20 – naczelnym prezydentem Prus
Wschodnich został gauleiter Erich Koch.
1933.04.30 – w Barczewie odbyło się zebranie
członków Towarzystwa Robotniczego.
1934.04.20 – w Barczewie w rocznicę urodzin
wodza Niemiec, kanclerza Adolfa Hitlera,
odbyła się uroczystość z udziałem młodzieży
szkolnej.
1938.04.20 – w Barczewie młodzież szkolna
uczciła okolicznościową uroczystością kolejną
rocznicę urodzin kanclerza Niemiec Adolfa
Hitlera.
1938.04.30 – na podstawie niemieckich źródeł
w Barczewie zamieszkiwało 7.640 katolików.
Nabożeństwo polskie odbywało się raz na 14
dni. Uczestniczyło w nim 500 wiernych.
1945.04.30 – do Barczewa na krótko powrócił
pastor Georg Braunschmidt.
1948.04.01 – władze Barczewa zniosły
ograniczenia zużycia energii elektrycznej
w gospodarstwach domowych.
1948.04.26 – w Skajbotach zmarł Franciszek
Kwas, działacz warmiński, pisarz ludowy
i zbieracz folkloru.
1953.04.15 – dla potrzeb Muzeum
Mazurskiego w Olsztynie dokonano odlewu
gipsowego popiersia kardynała Andrzeja
Batorego z nagrobka znajdującego się w
kościele pw. św. Andrzeja.
1963.04.14 – w kościele pw. św. Anny
ogłoszono list pasterski Episkopatu Polski
w związku z wprowadzeniem rytuału mszy
świętej w języku polskim.
1973.04.12 – w Barczewie otwarto nowo
wybudowaną kawiarnię „Jubileuszowa” –
własność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”.
1983.04.30 – w parafii św. Anny w Barczewie
do Sakramentu bierzmowania przystąpiło 193
osób.
1988.04.14 – w Barczewie powstała
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodło”.
1988.04.23 – w Barczewie, w Miejskim Domu
Kultury odbyły się eliminacje miejsko-gminne
z cyklu „Spotkanie z poezją dziecięcą”.
1993.04.05 – w Barczewie pod nagrobnym
pomnikiem kardynała Andrzeja Batorego
i jego brata Baltazara w kaplicy św. Antoniego
Akosa Engelmayer, ambasador Republiki
Węgierskiej, złożył wiązankę kwiatów.
1993.04.17 – w parafii św. Anny w Barczewie
do Sakramentu bierzmowania przystąpiły 223
osoby.
1993.04.18-19 – na zaproszenie burmistrza
Barczewa gościła delegacja niemiecka
z miasta Hagen.
1993.04.26 – w sali konferencyjnej
barczewskiego ratusza podpisano
porozumienie partnerskie między miastami
Hagen a. T.W., a miastem Barczewo.
1998.04.03 – w Barczewie zmarła Janina
Abramowicz, powojenna nauczycielka i
założycielka szkół w powiecie bartoszyckim.
1998.04.05 – w Barczewie zmarła Kazimiera
Kawecka, nauczycielka, założycielka pierwszego przedszkola przy ul. Niepodległości 2.
Wojciech Zenderowski

Sport

Dziecięca Akademia Piłkarska GKS Pisa Tewes-Bis Barczewo
Nowa jakość
W marcu zapoczątkowała swoje
istnienie Dziecięca Akademia Piłkarska GKS Pisa Tewes-Bis Barczewo.
Jest to nowa jakość pod szyldem
czwartoligowego klubu, w którym nasi
mali adepci będą zdobywać
umiejętności, nie tylko piłkarskie.
Podstawą programową jest szeroko
pojęty ruch, zasady fair play,
dyscyplina oraz higiena. Dzieci będą
bawić się i zdobywać nowe umiejętności w trzech grupach wiekowych:
2000-02, 2003-05, 2006 i młodsi. W tej
ostatniej trenują dzieci nawet 5-letnie,
które świetnie zaadaptowały się
w drużynie! Jest to jedna z najmłodszych grup działających w powiecie…
To prawdziwa przyjemność bawić się z tak
małymi adeptami naszej Akademii. Być może
większość rodziców uważa, że to zbyt wcześnie,
aby ich pociechy zaczęły uczęszczać na takie
zajęcia. Po pierwszych doświadczeniach wiem,
że dzieci bawią się świetnie, a przede wszystkim
bezpiecznie!
Naszym celem jest zmotywowanie dzieci do
ruchu i dobrej zabawy niezależnie od zasobności
portfela ich rodziców, ponieważ zajęcia
odbywają się bezpłatnie. Zarząd zadbał również
o to, aby nasi mali zawodnicy byli ubrani

młodym wieku kształtują się charaktery,
dzieci utrwalają nawyki w domu i szkole,
a także w klubie piłkarskim. Dzieci będą
zdobywały nowe umiejętności pod okiem
doświadczonych zawodników naszego
klubu i nie tylko. W grupie trenerów oraz
osób współpracujących są: Michał Kątek
(piłkarz I-ligowego Stomilu w latach
1999-2001,trener UEFA A , którego syn
uczęszcza na zajęcia), Jacek Gabrusewicz
(Stomil, Dolcan Ząbki obecnie Pisa,
trener UEFA B), Marek Karwowski,
Adrian Kowalczyk oraz Sebastian
Kwiatkowski(trener UEFA B).
Warto nadmienić, że to nie jedyne
grupy młodzieżowe w naszym klubie. Od
lat świetną pracę wykonuje Trener Jerzy
Fot. Archiwum Zahorski, który prowadzi nasze dwie
w stroje klubowe podczas gier i zabaw repre- drużyny: trampkarzy i juniorów młodszych.
zentując drużynę na arenie wojewódzkiej. W tym roku jego trzej wychowankowie
Dodatkowo zajęcia odbywają się w pięknej sali w reprezentacji województwa zdobyli Mistrzogimnastycznej Gimnazjum nr 1 im. Ziemi stwo Polski w roczniku 1996. To na pewno duża
Warmińskiej w Barczewie. Dzięki uprzejmości motywacja dla naszych młodszych zawodników,
dyrektora szkoły Pana Zbigniewa Podlaskiego aby trenować, bo nawet w tak małym klubie
klub nie ponosi kosztów związanych z korzy- można nauczyć się solidnych podstaw do gry
w piłkę nożną.
staniem z obiektu sportowego.
To czy nasze dzieci zostaną piłkarzami to Zajęcia odbywają się w każdy wtorek o godzinie
sprawa drugorzędna, priorytetem jest zdrowy 17.30 w sali gimnazjum nr.1 w Barczewie.
tryb życia, umiejętność współpracy w grupie, Wszystkich chętnych zapraszamy!
zminimalizowanie ryzyka ulegania nałogom Telefon kontaktowy 533 98 11 21
Sebastian Kwiatkowski
oraz ogólny rozwój fizyczny. Często już w tak

To na nich będziemy opierać pierwszy zespół - Pisa II
Zespół rezerw Pisy Barczewo rozpoczął
przygotowania w ostatnim tygodniu stycznia.
Zawodnicy trenowali dwa razy w tygodniu (sala
gimnastyczna oraz zajęcia w terenie) oraz w
każdy weekend była zaplanowana gra kontrolna.
Piłkarze bardzo solidnie przepracowali ten czas,
o czym świadczy wysoka frekwencja na
zajęciach. W kadrze jest dziewiętnastu
zawodników, w większości bardzo młodych. To
na nich w przyszłości będziemy opierać
pierwszy zespół. Gdy trzy lata temu powstawała
idea tej drużyny, właśnie taki cel sobie
zakładaliśmy.
21.04 Pisa II Barczewo powinna
zainaugurować w Lutrach rundę rewanżową V
grupy B-klasy, w której jest liderem. Powinna,
ponieważ pogoda płata w tym roku figla i do tej
pory nie wystartowały żadne rozgrywki
organizowane przez Warmińsko - Mazurski
ZPN. Pierwszy mecz w Barczewie zagramy na
boisku przy gimnazjum 28.04.2013 o godzinie
14.00. W przerwie zimowej za dobre wyniki
jesienią Firma Transportowa Pana Tomasza
Witkowskiego ufundowała komplet strojów
meczowych renomowanej firmy, za co
serdecznie dziękuje zarząd klubu oraz
zawodnicy.
Kadra zespołu PISA II rundzie wiosennej:
Koledziński Jakub, Żbikowski Łukasz,
Kowszun Rafał, Kornatowski Sebastian, Balicki
Piotr, Jakubiak Jakub, Buchholz Norbert,
Lejawka Łukasz, Łysy Tomasz, Borowski
Krzysztof, Witkowski Bartłomiej ,Domin
Maciej, Kowalczyk Adrian, Kaczmarczyk

Fot. Archiwum

Adrian, Pruchniewski Adam, Brzeziński
Marcin, Dargiewicz Piotr, Ziembowicz Rafał,
Marel Daniel.
Wyniki gier kontrolnych:
03.02.2013- MKS Jeziorany 2:4 (Marel,
Dargiewicz)
24.02 - Niedzwiedz Ramsowo 6:3 (Ziembowicz
x2, Dargiewicz x2, Kaczmarczyk, Brzeziński)
03.03 - Słupy 4:3 (Ziembowicz x2, Buchholz,
Dargiewicz,)
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10.03 - Kunki 1:1 (Ziembowicz)
24.03 - Korona Klewki 3:1 (Witkowski x2,
Pruchniewski)
30.03 - Słupy 3:4 (Marel, Ziembowicz,
Dargiewicz)
07.04 - Tempo Wipsowo 3:3 (Borowski,
Ziembowicz, Witkowski)
Sebastian Kwiatkowski
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Spotr
Kilka pytań do...

Rozmowa z Rafałem Wysockim – sportowcem, trenerem piłki nożnej, nauczycielem
wychowania fizycznego w Gimnazjum im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie.
Jaką rolę w Pana życiu odgrywa piłka nożna?
- Piłka nożna jest moją pasją, sposobem na życie.
Dzięki niej poznałem wielu fantastycznych ludzizawodników, trenerów, z którymi do dzisiaj
utrzymuję stały kontakt. Nauczyła mnie
wytrwałości, dążenia do wyznaczonego celu,
kształtowała charakter, ale przede wszystkim to
super zabawa i możliwość oderwania się od
codziennych obowiązków.
Pisa Barczewo, Warmia Olsztyn, Tęcza
Biskupiec, Mrągowia Mrągowo, MKS
Jeziorany, Warmiak Łukta, Olimpia Olsztynek –
co dla Pana znaczą te kluby?
- Reprezentowałem barwy tych klubów na
różnych szczeblach rozgrywek. Szczególnym
sentymentem darzę jednak Pisę, tu w 1986 roku
zaczynałem zabawę w piłkę, miałem również
przyjemność prowadzić grupy młodzieżowe jak i
pierwszą drużynę. Z pozostałych klubów
najbliżej mi jednak do Tęczy, z którą odnosiłem
swoje największe sukcesy – z zespołem
wygraliśmy klasę okręgową, następnie IV ligę i
awansowaliśmy do III (obecnej II ligi), w latach
90 byliśmy trzecią siłą w województwie po
Stomilu, który grał w I lidze i Jezioraku Iława,
wtedy czołowym zespole drugoligowym. Na
nasze mecze przychodziło po tysiąc osób,
niezapomniane chwile. Spędziłem tam prawie 6
lat. Olimpia?... tutaj zapewne zakończę granie w
piłkę, ale zanim to nastąpi wspólnie z drużyną
chcemy awansować do IV ligi (po rundzie
jesiennej zajmujemy I miejsce w lidze
okręgowej, mając 14 punktów przewagi nad
drugim zespołem). Mimo upływu lat, spotykam
się z kolegami z drużyn, w których grałem, przy
okazji wspominając wspólne sukcesy i porażki.
W dalszym ciągu jest Pan czynnym
zawodnikiem, czy zna Pan może jakąś receptę na
wyczynowe uprawianie sportu po czterdziestce?
Znane jest powiedzenie o bramkarzu i winie.

- Słyszałem również powiedzenie: Jesteś tak
dobry jak twój ostatni mecz. A powiedzenie, że
bramkarz jak wino, im starszy tym lepszy? Cóż, w
metryczkę nie patrzę, zdrowie dopisuje, więc
staram się na boisku wykonywać swoje zadania
najlepiej jak potrafię, pomagać młodym
zawodnikom swoim doświadczeniem, ale jeśli
uznam, że „przeszkadzam” w grze, zacznę na
poważnie zabawę w... oldboyach. Od sześciu lat
mam przyjemność być częścią zespołu Oldboys
Team Olsztyn. Z panami po czterdziestce
uczestniczymy w licznych turniejach, z
mistrzostwami Polski włącznie. Brzuszki na razie
nam jeszcze nie przeszkadzają, a umiejętności
mogliby pozazdrościć młodsi zawodnicy.
Jako trener również może się Pan pochwalić
pewnymi osiągnięciami, proszę przedstawić
swoją „ścieżkę” trenerską.
- Od początku mojej pracy zawodowej tj. od 1993
roku uczę wychowania fizycznego w szkołach na
terenie gminy Barczewo, od 1999 roku w Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie.
Na przestrzeni tych 20 lat prowadzone przeze
mnie zespoły, w rozgrywkach szkolnych
odnosiły wiele znaczących sukcesów, najważniejsze min. dwukrotnie Mistrzostwo Województwa w „Ogólnopolskim Turnieju Piłkarska
Kadra Czeka”, Mistrzostwo Województwa
WMZLZS w halowej piłce nożnej, III miejsce w
Mistrzostwach Województwa Ogólnopolskiego
Turnieju „Coca Cola Cup”, I miejsce w
ogólnopolskim turnieju CSB CUP w halowej
piłce nożnej. W roku 2006 wspólnie z zespołem
seniorów Pisy Barczewo zająłem III miejsce w
rozgrywkach piłkarskiej klasy okręgowej będąc o
krok od historycznego awansu do IV ligi.
Praca w Gimnazjum, szkolenie młodzieży,
własne treningi, a gdzie czas na obowiązki
rodzinne i odpoczynek?

Z Życia BUKS. Przygotowania do rundy wiosennej
Ze względu na niekorzystne warunki
pogodowe Warmińsko – Mazurski Związek
Piłki Nożnej przesunął rozpoczęcie rundy
wiosennej wszystkich drużyn z naszego
województwa. Nasze drużyny nie mogą się już
doczekać rywalizacji ze swoimi rówieśnikami.
Młodzicy rozpoczynają rozgrywki 19 kwietnia
w Barczewie meczami ze Stomilem Olsztyn
oraz Pisą Barczewo. Kolejnymi przeciwnikami
BUKSU w tej grupie będą drużyny OKS 1945
Olsztyn, Tęczy Biskupiec, Startu Kozłowo,
Błękitnych Pasym, Niedźwiedzia Ramsowo
oraz Korony Klewki.
Drużyna Orlików BUKS I zagra w grupie
mistrzowskiej ze Stomilem I Olsztyn, Warmią
Olsztyn, Gietrzwałdem Unieszewo, GKS
Dźwierzuty, natomiast BUKS II zmierzy się z
Tęczą Biskupiec, Warmianką Bęsia oraz Starym
Olsztynem. Żacy BUKS I zagrają w grupie
mistrzowskiej z Legią – Bart Bartoszyce, MKS
Polonią Lidzbark Warmiński, oraz Korki I
Biskupiec, a Żacy BUKS II grać będą z Naki I
Olsztyn, OKS 1945 Olsztyn oraz Stomil II
Olsztyn. Ponadto zgłosiliśmy nasze drużyny do
rozgrywek ogólnopolskich „Z podwórka na
stadion - Tymbark Cup” oraz do Pucharu im.
Marka Wielgusa. Zapowiada się dużo emocji i
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sportowej walki, a celem naszego klubu jest
promowanie Barczewa w województwie i kraju.
Jednocześnie zapraszamy do współpracy osoby
chcące podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz naszego stowarzyszenia, jak
również zainteresowane firmy i instytucje.
Na naszej stronie
www.buksbarczewo.futbolowo.pl
można znaleźć więcej informacji o naszym
Klubie.
Kontakt do trenerów:
Bogdan Caruk tel. 509487593
Sławomir Ostrowski tel. 501162552
E-mail:buksbarczewo@wp.pl
Bogdan Caruk
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- Odpoczywam czynnie. Wspólnie z żoną
interesujemy się sportem dlatego taka forma
odpoczynku jest mi najbliższa. Tak więc: rowery,
kajaki, pływanie, wspólne spacery, a zimą łyżwy,
narty (pasja nr 2) - sport wymagający niezłych
umiejętności, uczący samodyscypliny, pokory.
Wystarczy, że są odpowiednie relacje w rodzinie i
prawidłowo określone priorytety życiowe, a przy
odpowiedniej organizacji można znaleźć czas na
wszystko.
Czy, według Pana aktualnie w Barczewie mamy
piłkarzy, którzy w najbliższym czasie mogliby
trafić do klubów ekstraklasy?
- Uważam, iż w każdej miejscowości, także w Barczewie jest wielu perspektywicznych zawodników, którzy w przyszłości mogliby spróbować
swoich sił w wyższych ligach. Obserwując jednak
aktualną politykę klubu Pisa, mam nadzieję, że ci
chłopcy gdzieś nie zginą. W I zespole grają
w większości najemnicy z innych miejscowości,
a grupy młodzieżowe funkcjonują, by spełnić
wymogi licencyjne (w IV lidze klub ma
obowiązek posiadać trzy drużyny młodzieżowe).
Myślę jednak, że w przyszłości to się zmieni, bo są
w zarządzie ludzie młodzi, chętni do działania
i chyba odpowiednio zdeterminowani, by
poprowadzić klub wg odpowiednich standardów.
Dzisiaj zawodnicy mają do dyspozycji Orliki,
sztuczne boiska, nowoczesne hale sportowe –
za Pana juniorskich czasów takich „luksusów”
nie było, a i tak treningi były ciekawe- jakby się
Pan do tego odniósł?
- Pamiętam nasze boisko przy szkole podstawowej w Barczewie, jedno z najgorszych
w województwie, piaskownicą na której strach
było się przewrócić, by nie doznać urazu. W tych
tumanach kurzu trener Jerzy Zahorski uczył nas
podstaw gry w piłkę nożną, dzięki niemu
tworzyliśmy drużynę i odnosiliśmy pierwsze
wspólne sukcesy, był dla nas autorytetem. Na
treningach była wspaniała atmosfera, jeden za
drugiego wskoczyłby w ogień. Poza tym nie było
większej alternatywy, w Barczewie była tylko
piłka i kolarstwo. Obecnie wiele się zmieniło,
skończyły się czasy gdy młodzież będzie się
pchała drzwiami i oknami do klubu. I tu potrzebna
jest mądrość działaczy by ją do tego zachęcić,
a pozytywne przykłady w województwie są np.
MKS Korsze, GKS Wikielec, miejscowości
znacznie mniejsze od Barczewa.
Osiągnięcia sportowe, czy też zawodowe,
z których jest Pan dumny?
- O osiągnięciach sportowych już wspominałem, a
zawodowe?... niewątpliwie „Medal Komisji
Edukacji Narodowej” za szczególne zasługi dla
oświaty i wychowania przyznany przez Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu w 2005 roku.
Najbardziej cieszę się jednak z sukcesów moich
byłych uczniów, wychowanków, zawodników czy
to sportowych czy osobistych.
Założenia i plany w 2013 roku? Czego Panu
życzyć?
Aktualnie prowadzę klasę sportową w gimnazjum, rocznik 1999 i nad rozwojem tych chłopców
chciałbym się skupić, zaczynaliśmy praktycznie
od zera, ale widzę już znaczny postęp w ich
umiejętnościach, postawie, podejściu do sportu.
Mam nadzieję że nasza wspólna praca przyniesie
nam w niedalekiej przyszłości wiele radości
i satysfakcji.... a czego mi życzyć – zdrowia, reszta
jest od niego zależna.
Z Rafałem Wysockim rozmawiał Bogdan Caruk

Społeczeństwo

Sprawozdanie z 39 Sesji Rady Miejskiej w Barczewie
Ciąg dalszy ze str. 4

czasach wiele samorządów odstąpiło od
wydzielania funduszu sołeckiego. Ja uważam, że
ten fundusz w naszej gminie zdał egzamin.
Osobiście gratuluję sołtysom sposobu wykorzystania tych środków. To nie są stracone
pieniądze. Natomiast Fundusze Obywatelskie
wprowadzono w dużych miastach: Warszawie,
Poznaniu i Wrocławiu.
Kolejny punkt obrad zawierał zmianę diet dla
sołtysów i przewodniczących Rad Osiedlowych,
która także jednogłośnie została przyjęta.
Następny punkt posiedzenia dotyczył zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Barczewo na lata 2013-2022. Wyjaśnienia w tej
kwestii przedstawiła Dorota Kondratowicz,
skarbnik Miasta.
W kolejnym punkcie obrad radni zajęli się zmianą
budżetu gminy Barczewo na 2013 rok. Radni
jednogłośnie przyjęli tę uchwałę.
Kolejny punkt wywołał szerszą dyskusje, a dotyczył zmiany w regulaminie czystości i porządku
w gminie. Punkt ten omówiła i udzieliła wyjaśnień
Ryszarda Buga, sekretarz Miasta.
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Alina Jakończuk zapytała - Kto będzie egzekwował
wykonywanie obowiązków nałożonych w tym
regulaminie na właścicieli psów?
W odpowiedzi Ryszarda Buga, stwierdziła, że
będzie to egzekwowane głównie przez Straż
Miejską. Również zarządca danej nieruchomości
będzie miał wiele do powiedzenia.
Przy okazji tej sprawy wywiązała się dyskusja
o problemie, o którym mowa jest w całej Polsce,
czyli gospodarki śmieciowej. Sejm RP 25 stycznia
2013 roku przyjął zmiany do obowiązującej
dotychczas od 1996 roku ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Senat RP przyjął
te zmiany 30 stycznia 2013 roku. W związku z tym
wejdą one w zycie już 1 lipca 2013 roku. Łatwo
przewidzieć, że to nie pierwsza i nie ostatnia
dyskusja nad problemem dotyczącym każdego
bez wyjątku.
Wiele emocji wzbudził kolejny punkt posiedzenia, który dotyczył dowozu dzieci z Niekielkowa do szkół. Andrzej Maciejewski, sołtys
Niekielkowa, przedstawił problem sprawy, a chodzi o to, że gmina nie organizuje dowozu dzieci
z Niekielkowa do szkół. Nie ma także innej
komunikacji. Na trasie funkcjonuje tylko jeden
prywatny przewoźnik. Dzieci dowożone są przez
rodziców. W ubiegłym roku burmistrz wydał
zarządzenie, które reguluje zwrot kosztów
dowozu dzieci do szkół. Rodzice zwrócli uwagę
na zaniżone stawki zwrotu kosztów dowozu.
Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia odpowiedział,
że najtańszym kosztem jest koszt biletu miesięcznego. Pismo w imieniu mieszkańców, które
Andrzej Maciejewski skierował do Regionalnej
Izby Obrachunkowej, instytucja ta potraktowała
jako skargę. Andrzej Maciejewski dobitnie
podkreślał, że intencją pisma nie była skarga,
a wyjaśnienie sprawy. Jednak wątpliwości
rozwiał Dariusz Gajdamowicz, radca prawny
barczewskiego Urzędu Miasta - Regionalna Izba
Obrachunkowa potraktowała to wystąpienie jako
skargę i przekazała do rozpatrzenia Radzie
Miejskiej, zgodnie z Kodeksem postępowania
administracyjnego.
Radny Edward Maciejewski stwierdził, że

określenie zawarte w paragrafie 7 Zarządzenia
Burmistrza – o „najtańszym” bilecie - jest
zapisem nieprecyzyjnym.
Burmistrz Lech Nitkowski – Dysponując
środkami publicznymi i mając takie opinie
prawne nie mogę postąpić inaczej, jak tylko
wypłacając kwotę wynikającą z ceny biletu
miesięcznego, który ma najtańszą cenę.
Wiceprzewodnicząca Alina Jakończuk wnioskowała o zakończenie dyskusji.
Za wnioskiem głosowało 7 radnych, przeciwnych było 4 radnych, 1 osoba wstrzymała się
od głosu.
Zgodnie z opinią Komisji Rewizyjnej Zbigniew
Chlubicki, przewodniczący Rady, odczytał projekt uchwały, w której Rada Miejska uznała skargę Andrzeja Maciejewskiego za „bezzasadną”.
Na sali obrad obecnych było14 radnych.
Sprawozdanie burmistrza z działalności
międzi sesjami
Burmistrz Lech Jan Nitkowski omówił otwarcie
ofert na budowę kanalizacji w Ruszajnach.
Poinformował także o otwarciu ofert na budowę
placów zabaw na wsiach. Rozstrzygnięto
przetarg na profilowanie dróg gruntowych na
terenie gminy. Ponadto wybrana została oferta na
realizację ujęcia wody dla potrzeb przeciw
-pożarowych dla Domu Pomocy Społecznej oraz
szpitala prowadzonego przez Zakon Maltański.
W chwili obecnej trwa kompletowanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w Łęgajnach.
Gmina Barczewo złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie wniosek o uzyskanie
środków na dokończenie budowy 140 m odcinka
drogi w Kaplitynach.
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Edward Maciejewski zapytał w jakim
stadium jest projekt na kanalizację Niekielkowa ?
Projekt powinniśmy mieć przygotowany, aby móc
się ubiegać o środki zewnętrzne na to zadanie.
W odpowiedzi Lech Nitkowski zapewnił, że
wraz początkiem wiosny razem z Lokalną Grupą
Działania udamy się do osób, bez zgody których
nie możemy rozpocząć tej inwestycji.
Radna Halina Bronka zapytała o spotkanie
z przedstawicielami Starostwa Powiatowego
w sprawie lustracji dróg i powiedziała: Przed
budową drogi Targowej zalewane były posesje,
ludzie więc wykopywali rowek i wyprowadzali
z zalanych posesji wodę do rzeki. Teraz po
wykonaniu tego remontu jest to niemożliwe.
Z góry Elby cała woda spływa na posesje i je
podtapia. Czy Starosta o tym wie? Jakie są
propozycje rozwiązania tego trudnego problemu.
Przepust na drodze Mokiny - Silice jest zatkany,
niesprawny – przez co zalewane są łąki
i okoliczne posesje przy ulewnych deszczach.
Trzeba to udrożnić.
Lech Nitkowski odpowiedział, że odbył się
przegląd dróg przez Starostwo Powiatowe.
Obeszliśmy ulicę Targową i wyszło, że ta ulica jest
dobrze zrobiona. Niestety współpraca
z Powiatem w tym zakresie jest bardzo zła. Mamy
wniosek o wypowiedzenie porozumienia
w zakresie utrzymania dróg powiatowych.
Współpraca z Powiatową Służbą Drogową jest
także nienajlepsza. Dróg powiatowych mamy 130
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km. Wiem, że środki są niewystarczające, ale coś
trzeba robić. Zdecydowałem, że weźmiemy z robót
publicznych 2 osoby, które na tym się znają i zrobimy to we własnym zakresie. Ulicy Olsztyńskiej
i Targowej nie odpuścimy podobnie jak i ulicy
w Nikielkowie.
Radny Jan Suliński poinformował, że 1,5
miesiąca temu zrobiona została droga na przeciw
szkoły w Ramsowie. Niestety w chwili obecnej
znów są tam dziury.
Burmistrz Nitkowski – Starosta zapewniał, że na
ten odcinek drogi są środki. W pełni odpowiem po
rozmowie ze starostą.
Radny Andrzej Moszczyński – Czy mamy
program pomocy dla mieszkańców w sprawie
utylizacji eternitu z dachów?
Odpowiedź Lecha Nitkowskiego - Jeśli mamy
pomóc w sprawie eternitu, to musimy uzyskać
kredyt na jego usuwanie. Jeśli Państwo uznacie to
za priorytet, to my to zrobimy. Tu chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze na ten cel i jest to do realizacji.
Radny Moszczyński pytał także o ulicę Akacjową
w Łęgajnach, która jest w bardzo złym stanie,
a uszkodzona została podczas prac związanych
z inwestycją kanalizacji prowadzoną w Łęgajnach.
Na to pytanie odpowiedział Dariusz Jasiński,
zastępca burmistrza i stwierdził, że zostanie ona
naprawiona po stopieniu śniegu.
Radny Edward Maciejewski: Prosiłem o zaproszenie na sesję lub komisję dyrektor Powiatowej
Służby Drogowej.
Odpowiedział Zbigniew Chlubicki – Zaprosimy,
ale potrzebny jest konkretny temat spotkania.
Zbigniew Chlubicki pytał burmistrza, na jakim
etapie jest sprawa oznakowania dróg w Wójtowie. Dariusz Jasiński odpowiedział, że
zakończył się już etap wyboru wykonawcy.
Wiceprzewodniczący Jan Połowianiuk –
Pierwszy raz w historii pojawiło się światełko dla
mieszkańców naszych domków jednorodzinnych.
Można się ubiegać o środki unijne na budowę kanalizacji, wody i odwodnienie. Proszę o poszukanie takich rozwiązań, aby można było z tej szansy skorzystać. Skoro Olsztyn jest otwarty na negocjacje. To nie chodzi o to, aby wydać 11 milionów.
Chodzi o to, aby wykonywać to w etapach.
Burmistrz Nitkowski – Wygląda to tak, że
musimy „iść do banku” po kredyt na ten cel. Na
kolonii Lamkowa na odcinku 7 km mieszka
5 rodzin. To się nigdy nie zwróci. To, jaki projekt
współpracy przedstawił nam Olsztyn, to tylko
„złapać się za głowę”. Pozostaje tylko osiedle
domków jednorodzinnych. Olsztyn nam do tego
nie jest potrzebny, ponieważ to właśnie my
musielibyśmy zagwarantować środki na całość tej
inwestycji. Czy jest możliwość, abyśmy do tego
zadania przystąpili bez Olsztyna?
Jacek Kasprzak, prezes barczewskiego ZWIK –
My możemy przystąpić do tego zadania bez
Olsztyna, natomiast Olsztyn bez nas niestety nie
może. Etapować to zadanie oczywiście można.
Aplikować o środki możemy na całe zadanie.
Warunek jednak jest taki, że zadanie to musimy
zakończyć do końca 2015 r. Musielibyśmy również
w ciągu 1 roku od zakończenia zadania podłączyć
do sieci 120 osób na 1 km.
Grzegorz Gawrylczyk
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Historia
KONKURS
„Poprawa estetyki miasta i obszarów
wiejskich na terenie Gminy Barczewo”
I. Cel konkursu
1. Poprawa estetyki miasta i wsi, dbałość o własne
posesje, ogrody, miejsca użyteczności publicznej.
2. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
podejmowanie wspólnych inicjatyw na rzecz
rozwoju lokalnego.
3. Dbałość o ekologię.
II. Organizator:
Samorząd Gminy Barczewo
III. Przedmiot konkursu:
Współzawodnictwo konkursowe będzie oce-niane
w następujących kategoriach:
A-Najładniejszy budynek jednorodzinny,
wielorodzinny
B - Najładniejsza zagroda
C - Najładniejszy ogród kwiatowy
D - Najładniejszy balkon
E-Najaktywniejsza społeczność wiejska, wspól-

Przez lata żyli
w cieniu generała…
Ciąg dalszy ze str. 10

sposób w mieście przez oznakowanie
rezerwowano kilka budynków na potrzeby
przyszłych fachowców. Wykazy przesiedleńców z akcji „Wisła” nosiły klauzule
„Poufne”, a przesiedleńcy niemal do każdej wsi
na terenie gminy Barczewo trafili pod
konwojem, zgodnie z imiennym wykazem.
Na podstawie źródłowych dokumentów
znajdujących się w olsztyńskim Archiwum
Państwowym można prześledzić losy, tych
którzy trafili na teren gminy Barczewo.
Najwięcej osób trafiło do Ruszajn. W Dobrągu
osiedlono 25 osób, były to rodziny m.in.;
Zabłockich, Zawadzkich, Melników, Skibickich, Kluczkowskich, Łaziuków, Walkowiczów. W Tumianach osiedlono 14 osób, trafili
tam m.in. Matwiejejko, Legeszyńska, Dżuman,
Staroniewski, Kopińscy, Żukowska, Woźniak,
Pawłowscy. Do Bartołt Wielkich trafiły 72
osoby, m.in. Taranczuk, Prima, Pikuła, Kochan,
Weremczuk, Mieleszczuk, Kuleszko, Morosów,
Babkiewiczowie, Kuczer, Romaniuk, Chral,
Dubig, Mikołajczuk, Bogdanowicz, Inkiewiczowie, Kowalów, Sawczuk, Bielko czy
Banieliuk.
Akcja „Wisła” rozpoczęła się 25 kwietnia 1947
roku, a zakończyła pod koniec lipca 1947 roku.
Biorącym w niej udział rozdano odznaczenia i
ordery, a w prasie ogłoszono wielki sukces.
Podczas wysiedlania, trwały jeszcze walki z
sotniami UPA, a w barczewskim więzieniu
wzrosła liczba więźniów. Ale to już inna historia.
Powojenne władze Barczewa, postanowiły
uczcić postać gen. Karola Świerczewskiego.
Zgodnie z dyrektywą partyjną, z 3 stycznia 1952
roku, Plac 3 Stycznia (wcześniejszy Plac
Pocztowy) otrzymał nazwę - Plac Generała
Świerczewskiego. Dopiero na początku lipca
1992 roku powrócono do dawnej nazwy - Plac
Pocztowy. Natomiast przez nikogo nie chciana
„głowa” generała, będąca własnością składnicy
zabytków ruchomych Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie, na długo znalazła miejsce przy
kościele ewangelicko-augsburskim w Barczewie.
Wojciech Zenderowski
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nota mieszkaniowa.
IV. Terminarz konkursu
1. Konkurs trwa od 15 maja 2013 r. do 31 sierpnia
2013 r.
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest
złożenie deklaracji w terminie do 15 maja
2013 r. wg załącznika nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
3. Zgłoszenia do udziału w konkursie mogą
dokonywać: właściciele nieruchomości, zarządy
wspólnot, sołtysi, właściciele zagród.
4. Pisemne zgłoszenia będą przyjmowane do dnia
15 maja 2013 r., w sekretariacie Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie, bądź przesłane
pocztą na adres: Centrum Kultury i Pro-mocji
Gminy , 11-010 Barczewo ul. Słowackiego 5.
5. Uczestnicy konkursu będą powiadamiani
telefonicznie lub drogą elektroniczną o planowanym terminie przeglądu.
6. Pierwszy przegląd (wstępny) zgłoszonych do
konkursu podmiotów zostanie przeprowadzony do
31 maja 2013 r.
7. Drugi przegląd (końcowy) zostanie przeprowadzony w terminie do 20 sierpnia 2013 r.
8. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie
nagród nastąpi podczas sesji Rady Miejskiej
w Barczewie lub na dożynkach gminnych.
V. Uczestnicy konkursu
1. Uczestnikami konkursu są : właściciele budynków jednorodzinnych, wspólnoty mieszkaniowe,
właściciele zagród wiejskich, sołtysi.
2. Przedmiotem oceny są obiekty położone
w granicach administracyjnych gminy Barczewo.
VI. Komisja konkursowa
1. Komisja Konkursowa jest uprawniona do:
dokonywania przeglądów, oceniania oraz
podejmowania decyzji o podziale nagród.
2. W skład Komisji wchodzą:
- 1 pracownik Urzędu Miejskiego w Barczewie,
- 2 osoby z Komisji Kultury, Sportu, Turystyki
i Promocji Gminy Rady Miejskiej w Barczewie,
- 1 osoba z Komisji Regulaminowej Rady Miejskiej w Barczewie,
- 1 pracownik Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie.
3. Członkowie Komisji wybierają ze swego grona
przewodniczącego i sekretarza.
4. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi
przewodniczący komisji. Komisja Konkursowa
decyduje w drodze głosowania w sprawach
nieuregulowanych w niniejszym regulaminie.
5. Komisja kończy pracę sporządzeniem protokołu
z całości swoich działań, podpisując pamiątkowe
dyplomy.
6. Członkom Komisji Konkursowej nie przy-

sługuje wynagrodzenie za udział w pracach
Komisji.
VII. Kategoria oceny.
1. W kategoriach A-E stosuje się punktację w skali
od 0-5.
A. Budynek jednorodzinny, wielorodzinny:
- estetyka budynku /elewacja, wejście do budynku,
kolorystyka/,
- zagospodarowanie posesji,
- harmonia z otoczeniem,
- sposób utylizacji odpadów, wygląd i zabezpieczenie śmietników,
- zmiany w wyglądzie estetycznym w trakcie trwania
konkursu.
B. Zagroda:
- estetyka całej posesji,
- utrzymanie zieleni, trawniki, krzewy,
- architektura ogrodowa,
- sposób utylizacji odpadów,
- zmiany w wyglądzie estetycznym w trakcie trwania konkursu
C. Ogród kwiatowy:
- ogólny wygląd ogrodu, wrażenie estetyczne,
- stan i wygląd ogrodzenia,
- kompozycje kwiatowe,
- mała architektura ogrodowa,
- sposób utylizacji odpadów,
- zmiany w wyglądzie estetycznym w trakcie trwania
konkursu
D. Balkon, loggia:
- ogólny wygląd, zagospodarowanie,
- roślinność balkonowa, kompozycje kwiatowe,
- zmiany w wyglądzie estetycznym w trakcie trwania
konkursu
E. Najaktywniejsza społeczność wiejska,
wspólnota mieszkaniowa
- inicjatywy społeczne powodujące zmiany
w wyglądzie estetycznym wsi, miasta w trakcie
trwania konkursu
2. W kategoriach A-E istnieje możliwość przyznania równorzędnych miejsc I,II,III.
3. Zwycięzcy konkursu w kategoriach od A-B nie
mogą brać udziału w konkursach przez kolejne
cztery lata.
VIII. Nagrody
1. Na organizację konkursu w 2013 roku przeznacza
się kwotę 13 000,00 zł
2. Komisja Konkursowa może dodatkowo
przyznać wyróżnienia , pamiątkowe dyplomy.
VIII. Postanowienia końcowe
1.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Barczewie, Centrum Kultury o Promocji Gminy
w Barczewie oraz w prasie lokalnej.
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „ Poprawa estetyki
miasta i obszarów wiejskich na terenie Gminy Barczewo”

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

NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA

11-010 RAMSOWO 87, tel. 895145710, 605066545 ORGAN

NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM

PROWADZĄCY: JAN MARCIN MALINOWSKI

Krok w nowoczesność
Od października 2012r. uczniowie Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Ramsowie uczestniczą w niekonwencjonalnych zajęciach
pozalekcyjnych w ramach projektu "Interaktywne kształcenie SP w Ramsowie" i projektu dla gimnazjum:
“Zespół szkół w Ramsowie - mała placówka z dużymi aspiracjami".
Z zajęć korzystają uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Dla uczniów szkoły podstawowej prowadzone są zajęcia w dwóch modułach:
- moduł humanistyczny z elementami historii
- moduł matematyczny z elementami przyrody.
Gimnazjaliści uczestniczą w zajęciach z: języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, geografii, fizyki, chemii, biologii.
Program zajęć obejmuje szeroki zakres przedmiotowy.
Zarówno uczniowie starsi, jak i młodsi uważają te spotkania za potrzebne i atrakcyjne.
Pożyteczne, bo utrwalające i poszerzające wiadomości i umiejętności z różnych przedmiotów.
Atrakcyjne, bo prowadzone inaczej niż praca w czasie lekcji przedmiotowych. Uczniowie mogą skupić się głównie na odbywanych zajęciach. Nie
towarzyszy im stres i troska o oceny. Nauczanie prowadzone w atmosferze swobody i pewnego luzu psychicznego wpływa pozytywnie na
realizowanie zamierzonych celów: uzupełnianie, pogłębianie, poszerzanie wiedzy i umiejętności.
Uczniowie mają więcej czasu na wykonanie doświadczeń, (np.: z chemii, biologii, fizyki). Doskonalą umiejętność trudnej sztuki redagowania
różnych form wypowiedzi, np.: opisów, streszczeń, rozprawek, itd.
Zajęcia wpływają na bogacenie i utrwalanie słownictwa z zakresu języka polskiego, języka angielskiego
i kształcenia komputerowego. Uczniowie poznają tajniki korzystania z komputerów i tablic interaktywnych, co stanowi dużą atrakcje, a
jednocześnie jest kolejnym krokiem w nauczanie nowoczesne. Gimnazjaliści po złożeniu egzaminu otrzymają Europejski Certyfikat Umiejętności
Komputerowych, który obecnie jest honorowany w 146 krajach. Stanowi potwierdzenie umiejętności i wydatnie zwiększa szanse otrzymania pracy
w Polsce i w Europie. Zajęcia odbywają się po zakończeniu lekcji przedmiotowych.
Uczniowie otrzymują gorące obiady lub zestaw regenerujący.
Bardzo pozytywnie wyrażają się o nowych formach zdobywania i pogłębiania wiedzy i umiejętności. Chętnie uczestniczą w zajęciach, sami
dostrzegają potrzebę nowych dla nich form pracy. Oczekują też kontynuacji takich zajęć.
Artur Malinowski

PROMOCJA WĘGLA
od 6 maja do 30 czerwca

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

WĘGIEL WYŁĄCZNIE
Z POLSKICH KOPALŃ

BARCZEWO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 50 D

tel. 89 532 00 66, 601 252 013 pon. - pt. 8.00 - 16.00, sob. 9.00 - 13.00

Grupa PZU jest jedn z najw
zych instytucji finansowych w Europie
wo-Wschodniej. PZU zapewnia kompleks
ro ubezpieczeni
we wszystkich n
iejszych dziedzinach ycia prywatnego, publicznego
i gospodarczego.

Jesteś dla nas ważny - Pracuj z PZU
W zwi zku z dynamicznym rozwojem Sieci Spr
y poszukujemy
przeds iorczych i otwartych na rozwój Kandydatów na stanowisko:

Agent Ubezpieczeniowy
Zakres odpowiedzialności:
Zawieranie umów ubezpieczenia z Klientami indywidualnymi oraz z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
Dbanie o rozwój portfela Klientów
Dopasowanie produktów do potrzeb i oczekiwań Klientów

Oczekiwania:

Oferujemy:
System wynagrodzeń oparty na atrakcyjnych prowizjach, premiach, konkursach
Dodatkowe wsparcie finansowe w pierwszych 24 miesiącach pracy
Indywidualna stała pomoc i współpraca z Kierownikiem Sprzedaży
Profesjonalny rozwój poprzez program bezpłatnych szkoleń
Wsparcie atrakcyjnym programem lojalnościowym dla Agentów
Indywidualna ścieżka kariery
Elastyczne godziny pracy
Pracę w oparciu o umowę agencyjną z wiodącą firmą ubezpieczeniową
w Polsce

Preferowane doświadczenie w kontaktach z Klientami
Komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych
Wysoki poziom motywacji do pracy oraz samodyscypliny
Silne nastawienie na rozwój zawodowy
Min. średnie wykształcenie
Gotowość do założenia własnej działalności gospodarczej
lub chęć poszerzenia obecnej

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: agentolsztyn2@pzu.pl
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:
am zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb dnych do
realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustaw z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych, DzU nr 133 poz. 883).”

