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Piąte spotkanie członków międzynarodowego projektu
,,United Europe – a perfect home to live in”
miało miejsce w Polsce

Posiedzenie Rady Gospodarczej
więcej na str. 3

Barczewo w obiektywie

Kamieniczka z herbem
Wystarczy przyjrzeć się dwóm fotografiom
by przekonać się, że dzięki inwestycjom zapomniana przez lata kamieniczka przy ul. Mickiewicza po kapitalnym remoncie zmieniła się
w piękną i kolorową. Spośród wszystkich,
kamieniczka wyróżniała się czymś szczególnym, a mianowicie herbem szlacheckim
umieszczonym na frontowej ścianie, który to
z początku przyciągał uwagę przechodniów.
Kamieniczka przy ul. Adama Mickiewicza,
piętrowa z wysokim poddaszem jest czwartą
licząc od zbiegu z ulicą Feliksa Nowowiejskiego. Dawniej była pod nr 90 i jest najstarszą
ze wszystkich pięciu stojących po tej stronie
ulicy. W czasach niemieckich, do balkonu przymocowany był szyld z napisem „Zahnpraxis Otto Kahlu”, w tłumaczeniu „Przychodnia Dentystyczna Otto Kahlau”, która mieściła się na
piętrze. Natomiast na parterze mieścił się zakład
fryzjerski. Podczas działań wojennych dla zabudowy przy ul. Adama Mickiewicza, w porównaniu z innym los był łaskawy. Po wojnie, na
piętrze mieściły się mieszkania, a na parterze
z początku był sklep nabiałowy. Dziś w jego
miejscu mieści się jedyny w mieście sklep rybny.
Tekst i zdjęcia W. Zenderowski

KRONIKA POLICYJNA
- 3 października w Lamkowie nieustalony jak
dotąd sprawca, z ciągnika marki Ursus, ukradł
akumulator i rozrusznik o łącznej wartości 1.000
złotych.
- 6 października w Kaplitynach „amator cudzej”
własności wybił szybę w domku letniskowym
i ukradł z niego sprzęt rtv i agd o wartości 2.450
złotych.
- 10 października w Kronowie nieznany sprawca
z terenu prywatnej posesji wyciął 12 brzóz.
Poszkodowany wycenił straty na 1.200 złotych.
- 10 października w Barczewie nieustalony
sprawca włamał się do dwóch altanek na terenie
Rodzinnych Ogródków Działkowych „Sami
swoi” i dokonał kradzieży sprzętu na kwotę 250
złotych.
- 10 października na ul. Słowackiego w Barczewie nieznana osoba przywłaszczyła sobie

WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE

portfel pozostawiony na terenie przedszkola,
w którym były: pieniądze, dowód osobisty oraz
karty bankomatowe. Postępowanie wyjaśniające w toku.
- 10 października w Barczewie na ul. Wojska
Polskiego nieznany sprawca wybił szybę
w drzwiach saloniku prasowego i spowodował
straty w wysokości 1.500 złotych.
- 12 października w Kaplitynach nieustalony jak
dotąd sprawca włamał się do domku letniskowego i ukradł mienie o łącznej wartości 2.170
złotych.
- 18 października w Barczewie nieznany
sprawca włamał się do domu w budowie i zabrał
z niego wyposażenie na łączną kwotę 5.472
złotych. Postępowanie w toku.
- 23 października w Wójtowie nieustalony
włamywacz z domu jednorodzinnego dokonał

kradzież kompletnych kół samochodowych.
Poszkodowany wycenił straty na 1.600 złotych.
- 26 października w Lamkowie nieznany
sprawca z terenu ogrodzonej łąki ukradł
przyczepkę rolniczą o wartości 3 tys. złotych.
- 26 października w Biedowie dwóch ustalonych
już sprawców pobiło mężczyznę.
- 28 października w Barczewie na ul. Wojska
Polskiego nieznany sprawca dokonał krótkotrwałego użycia samochodu marki Audi 80.
Po „przejażdżce” auto porzucił w lesie.
- 29 października w Wójtowie nieznany sprawca
ukradł quada. Poszkodowany wycenił straty na
46 tys. złotych
W październiku barczewscy policjanci
zatrzymali 8 nietrzeźwych kierowców oraz 2
dwóch pijanych rowerzystów.
Zebrał Grzegorz Gawrylczyk
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Urząd Miejski informuje

Posiedzenie Rady Gospodarczej
W czwartek 24 października 2013 r. odbyło
się kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej
działającej przy Burmistrzu Barczewa. Z uwagi
na remont w ratuszu spotkanie miało miejsce
w sali konferencyjnej banku. Porządek obrad
liczył cztery obszerne punkty. Pierwszym z nich
było przyjęcie nowego członka prowadzącego
działalność rolniczą w Jedzbarku. Rada
jednogłośnie zdecydowała o przyjęciu Iwony
Machałek do swojego składu. Janusz Sturlis
zaproponował żeby na następnym spotkaniu
Rady Gospodarczej gościł Józef Rokicki,
współwłaściciel firmy DOP-BET zajmującej się
produkcją płyt drogowych i betonowych.
Mirosława Jasińska zaproponowała aby w listopadzie zorganizować spotkanie z największymi
przedsiębiorcami z gminy Barczewo.
Drugi punkt był podsumowaniem sezonu
turystycznego w naszej gminie. Głos zabrały
właścicielki dwóch ośrodków wypoczynkowych. Ewelina Storoniańska z Campingu
Tumiany, miniony sezon oceniła jako bardzo
udany. Widoczne było zainteresowanie ośrodkiem nowych gości, którzy informowali, iż na
pewno wrócą w kolejnych latach zabierając ze
sobą rodziny i znajomych. Ewelina Storoniańska wspomniała także o nowych inwestycjach, które poczyniła na terenie swojego
ośrodka. Był to zakup m. in. 30 szt. nowych
kajaków, rowerów wodnych, sprzętu do
pływania oraz samochodu do przewożenia
turystów. Najważniejszą informacją było to, iż
w 2013 roku Camping Tumiany ponownie
zdobył pierwsze miejsce w konkursie Mister
Camping 2013. Danuta Olejnik, właściciel
Gospodarstwa Agroturystycznego Janczary
w Barczewku również bardzo dobrze oceniła
kończący się sezon turystyczny. Wspomniała
o konferencji AgroZajazd 2013, która odbyła się
m.in. w Barczewku. Danuta Olejnik jako
mankament wskazała drogę prowadząca od Słup
do Barczewka. Szosa jest w tak opłakanym
stanie, że właściciele Gospodarstwa Janczary
zmuszeni są do odbierania gości wozami ze
Słup. Następnie transportują ich do Barczewka,
co jest uciążliwe i męczące. Kolejnym tematem
spotkania była konferencja AgroZajazd 2013,
którą omówił Przewodniczący Rady Gospodarczej Janusz Skowroński. Barczewski
przedsiębiorca należy do Stowarzyszenia
AgroLiga i to dzięki jego zaangażowaniu i poświęceniu udało się namówić zarząd tego
stowarzyszenia aby najwięksi agrobiznesmeni
odwiedzili nasze województwo, nasz powiat
oraz naszą gminę. Przewodniczący stwierdził, iż
atmosfera panująca podczas trzydniowej
konferencji była przemiła. Zaprezentowaliśmy
się z jak najlepszej strony i dzięki temu jej
uczestnicy będą do nas wracać. „Zaskoczyliśmy
wszystkich tym co mamy do zaoferowania i co
sobą reprezentujemy" – dodał Janusz Skowroński.
Kolejnym tematem było 15-lecie Powiatu
Olsztyńskiego, na którym to prezentacja firmy
Skowrońskiego „Tewes Bis”, przebiła wszystkie
inne pokazy.
Inną ważną informacją było to, że Barczewo
zostało przyjęte w szeregi Międzynarodowego
Stowarzyszenia Miast Cittaslow. Członkostwo

Fot. G. Gawrylczyk

w tym stowarzyszeniu m.in. pozwoli nam
uzyskać środki na inwestycje oraz promocję
naszej gminy w kraju i za granicą. Burmistrz
Lech Nitkowski poinformował, że w marcu
2014 roku w Katowicach odbędą się Międzynarodowe Targi Turystyczne, na których mogą
się promować ośrodki turystyczne z naszej
gminy. W związku z tym Burmistrz zwrócił się
z prośbą o przygotowanie materiałów przez
ośrodki turystyczne znajdujące się na terenie
gminy.

Spotkanie zakończyło się rozmową na temat
zmiany studium zagospodarowania przestrzennego. Projekt zmian jest w trakcie realizacji i do
czerwca przyszłego roku ma zostać wykonany.
Piekarnia Tyrolska kupiła budynek po dawnej
kotłowni ZEC na Osiedlu Słonecznym
w Barczewie. Jak na razie nabywca nie chce
zdradzić swoich planów odnośnie tego budynku
.
Agnieszka Paszkiewicz

Przyszłoroczne obchody 650-lecie Barczewa
29 października 2013 r. odbyło się drugie
posiedzenie komitetu obchodów przyszłorocznego 650-lecia Barczewa. Już wiadomo, że
honorowy patronat nad tymi wydarzeniami
obejmie Arcybiskup Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński. Drugim patronem będzie
Jacek Protas, Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego. W związku z licznymi
wydarzeniami na przestrzeni całego roku
powstał komitet obchodów, którego rolą będzie
wspomaganie tak ważnych, historycznych
wydarzeń. Jego przewodniczącym został
Burmistrz Lech Nitkowski. Koordynatorem
całości przedsięwzięcia będzie Mariola
Łukowska - Juckiewicz, Dyrektor Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Do
uczestnictwa w komitecie zaproszenie przyjęło
wiele osób z różnych środowisk więc o moc
atrakcji w przyszłym roku możemy być
spokojni. Mnogość pomysłów każdego z członków komitetu powoduje, że z pewnością święto
naszego miasta będzie miało szczególny
charakter. Z pewnością kontynuacji doczekają
się najbardziej udane imprezy i wydarzenia z lat
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poprzednich – m.in. Łosiery do Św. Antoniego,
Przegląd rockowy Error, Gala sportu, Piknik
Wędkarski, Noc świętojańska, Festiwal Chórów. Pojawiły się także nowe propozycje bardzo
ciekawych imprez i obchodów – kanonizacja
Jana Pawła II, Puchar Polski w sztukach walki
WFMC, święto flagi połączone z szyciem flag
przez barczewian, 70 rocznica Powstania
Warszawskiego, odpust Św. Anny. Przedstawiona została także propozycja stworzenia
hymnu Barczewa.
Komitet obchodów w różnym składzie
osobowym jak na razie spotyka się raz w miesiącu choć już niedługo te spotkania przybiorą
na częstotliwości. W skład komitetu weszły
następujące osoby - ks. Marek Paszkowski, o.
Dawid Szulca, Zbigniew Chlubicki, Jacek
Moczulski, Marek Dumka, Marek Kulwicki,
Alicja Sawicka, Hanna Chyżyńska, Marlena
Kulińska, Anna Rok, Danuta Zielonka,
Grzegorz Gawrylczyk, dr Jan Chłosta, Bartosz
Zabłotny, Marian Mańkowski, Jakub Żywicki,
Szymon Drej, Robert Klimek.
Grzegorz Gawrylczyk
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Urząd Miejski informuje
Szlak rowerowo-pieszy w gminie Barczewo

„Od Umląga do Wadąga” ?
W środę 23 października 2013 r. odbyło się
już drugie spotkanie w sprawie opracowania
trasy rowerowo-pieszej, która ma przebiegać
przez teren trzech gmin - Barczewo, Dywity,
Purda. Być może do tego grona dołączy także
gmina Olsztyn i powstanie szlak „Od Umląga do
Wadąga”. Pierwotnie szlak miał przebiegać
tylko przez teren gminy Barczewo. Jednak pomysłodawcy szlaku, sołtys Wójtowa oraz
stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”, przekonali do tego pomysłu także sąsiednie gminy:
Dywity i Purda. Jerzy Laskowski, wójt gminy
Purda, jak najbardziej jest przychylny temu
pomysłowi, choć odcinek szlaku w gminie Purda
dotyczy tylko małego fragmentu szlaku od Silic
po Klebark Wielki. I dalej do Bogdan, które są
już na terenie gminy Barczewo. W spotkaniu
wziął udział także Julian Wojgieniec z gminy
Dywity, która także chce się włączyć do tego
jakże ciekawego przedsięwzięcia. Jako gospodarz gminę Barczewo reprezentował Burmistrz
Lech Nitkowski. Wszystko niestety rozbija się
o pieniądze, które najprawdopodobniej będą
pozyskane ze środków Unii Europejskiej.
Jednak uparci pomysłodawcy nie dają za wygraną i dążą do utworzenia choćby minimalnej
długości szlaku, który w przyszłości będzie
można sukcesywnie rozbudowywać i przedłużać. Na spotkaniu padł także pomysł
utworzenia pętli w ramach danej miejscowości
przez którą przebiega szlak. Organizatorzy mają
także zaprosić gminę Olsztyn, na której terenie
szlak mógłby się rozpoczynać - na terenie Lasu
Miejskiego i przebiegać poprzez: Zalbki, Nikielkowo, Wójtowo, Kaplityny, Bogdany, Silice,
Klebark Wielki, Ostrzeszewo i wracać do Olsztyna. Liderem tego przedsięwzięcia będzie
gmina Barczewo, przez teren której przebiega
zdecydowana większość trasy. Sam szlak ma jak
najmniej ingerować w środowisko, a pokazywać
jego piękno i ciekawe miejsca, których nie
brakuje wokół nas, choć nie zawsze o tym wiemy. Organizatorzy postanowili także skorzystać
z doświadczeń utworzenia podobnego szlaku,
który powstał w gminie Nidzica.
Grzegorz Gawrylczyk

Informacje o bieżących inwestycjach
Przebudowa odcinka drogi gminnej w obrębie Nikielkowo – Dz. nr 169
08.11.2013 r. nastąpił odbiór końcowy inwestycji polegającej na przebudowie odcinka
drogi gminnej w obrębie Nikielkowo. W ramach
tego zadania ułożono żelbetowe płyty drogowe
na odcinku ok. 150 m.

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości
Kaplityny – działka nr 46/8
24.10.2013 r. dokonano odbioru końcowego
tej inwestycji. Zadanie obejmowało: roboty
przygotowawcze, roboty związane z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, roboty związane
z ułożeniem nawierzchni z betonu asfaltowego,
oraz roboty związane z wykonaniem poboczy.
W ramach tej inwestycji przebudowano 304,6 m
drogi. Zadanie to realizowane było przy
współudziale środków zewnętrznych pochodzących z dochodów budżetu Województwa
Warmińsko – Mazurskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
Otrzymana kwota dofinansowania 50.000,00 zł,
przy całkowitej wartości inwestycji: 154.959,84
zł.
Poniżej zdjęcia z realizacji inwestycji.

Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Niedźwiedź – obręb Ramsowo dz.
nr 385
Trwają prace przy przebudowie odcinka
drogi do miejscowości Niedźwiedź, zgodnie
z podpisaną umową roboty potrwają do
04.12.2013 r. Obecna nawierzchnia drogi od
skrzyżowania z drogą powiatową na długości 36
m jest gruntowa z licznymi wybojami. W czasie
i po opadach deszczu są liczne zastoiska kałuż co
utrudnia poruszanie się po tej drodze. Następny
odcinek drogi objęty realizacją to ok. 58 m
ułożonych w dwóch śladach płyt betonowych

Fot. G. Gawrylczyk
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typu IOMB. Płyty te są powichrowane i częściowo popękane. Ten odcinek drogi wykonany
będzie z płyt drogowych betonowych typu
MON.
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Ciąg dalszy na str. 5

Urząd Miejski informuje
Ciąg dalszy ze str. 4

Informacje o bieżących inwestycjach

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kronowo
12.11.2013 r. zakończone zostały prace przy
realizacji tej inwestycji. W ramach zadania
w miejscowości Kronówko powstał plac
rekreacyjno - wypoczynkowy. Wybudowano
drewnianą wiatę z utwardzonym podłożem
z kostki betonowej, cały plac ogrodzono siatką
stalową powlekaną, zakupiono również zestaw
do siatkówki plażowej oraz wykonano nasadzenia roślin i krzewów ozdobnych. Zadanie
to zrealizowano w ramach projektu pn.
„Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”,
współfinansowanego ze środków Samorządu
Województwa Warmińsko – Mazurskiego na
podstawie
umowy OW-II.3031.24.1.2013
z dnia 26.08.2013 r. Projekt miał na celu
zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację
przedsięwzięć w swoim otoczeniu. Mieszkańcy
sołectwa Kronowo, a w szczególności Kronówka, bardzo czynnie uczestniczyli w realizacji tego zadania, m.in. pomagali przy
stawianiu ogrodzenia, przygotowaniu terenu
pod inwestycję, a także przy nasadzeniach
roślin, których posadzonych zostało, aż 100
sztuk.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Ruszajny
23.10.2013 roku dokonano odbioru tej
inwestycji. W ramach zadania powstała mini
siłownia zewnętrzna składająca się z dwóch
zestawów urządzeń do ćwiczeń na świeżym
powietrzu. Mini siłownia powstała przy placu
zabaw w centrum wsi. W skład urządzeń
wchodzą:
Wyciąg Górny - przeznaczony do wzmocnienia
i rozwoju mięśni górnej części klatki piersiowej
i pleców. Poprawia wydolność krążeniowo-

Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur

XIII Gala Jakości
7 listopada na olsztyńskim zamku odbyła się
XIII Gala Jakości, podczas której ogłoszone
zostały wyniki konkursu - „Najlepszy Produkt
i Usługa Warmii i Mazur”. Wśród laureatów nie
zabrakło przedstawicieli z naszej gminy.
Nagrody otrzymali Gospodarstwo Rolne „Nad
Arem” z Kierźlin oraz Gospodarstwo Ogrodnicze Łęgajny. Jogurt z mleka koziego z Gospodarstwa Rolnego „Nad Arem” Heleny
Wróblewskiej został nagrodzony wyróżnieniem
II stopnia. Gospodarstwo Ogrodnicze z Łęgajn
w ramach Warmińsko-Mazurskiej Nagrody
Jakości otrzymało wyróżnienie za zaangażowanie w doskonałość zarządzania. Konkurs
„Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur”
odbywa się w ramach Programu Promocji
Jakości, realizowanego przez samorząd województwa od 2000 roku. W zmaganiach brali
udział producenci żywności i artykułów
przemysłowych, obiekty turystyczne i gastronomiczne oraz usługodawcy związani z medycyną
(szpitale, przychodnie), kulturą, sportem,
turystyką i rekreacją (wydarzenia).
Grzegorz Gawrylczyk

oddechową ćwiczących oraz zwiększa ich
sprawność fizyczną, szczególnie zalecany dla
osób z bólami pleców. Wahadło - o funkcji
wzmacniającej mięśnie pasa biodrowego,
kończyn dolnych i górnych. Poprawia giętkość
i koordynację całego ciała. Ćwiczy kręgosłup
i biodra. Wzmacnia muskulaturę. Korzystnie
wpływa na układ sercowo-naczyniowy,
oddechowy i trawienny. Wskazane dla osób
z bólami odcinka krzyżowego i bólami nóg.
Prasa nożna - wspomagająca rozwój i wzmocnienie mięśni nóg i pasa, w szczególności
mięśnia czworogłowego, mięśni pośladkowych
oraz dolnych mięśni brzucha. Sprzyja poprawie
muskulatury nóg, mięśnia czworogłowego uda,
dwugłowego łydki oraz mięśni brzucha.
Zadanie to zrealizowane zostało w ramach
projektu pn. „Aktywna Wieś Warmii, Mazur
i Powiśla”, współfinansowanego ze środków
Samorządu Województwa Warmińsko –
Mazurskiego na podstawie umowy OWII.3031.23.1. 2013 z dnia 26.08.2013 r.
Przedmiotowy projekt miał na celu zwiększenie
poziomu zaangażowania społeczności obszarów wiejskich w realizację przedsięwzięć
w swoim otoczeniu. Mieszkańcy Ruszajn,
podobnie jak mieszkańcy Kronówka, czynnie
uczestniczyli przy realizacji tego przedsięwzięcia.
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Kaplityny
W sierpniu 2013 roku został odebrany
odcinek drogi od skrzyżowania z drogą krajową
16 do skrzyżowania z drogą powiatową w kie-

runku Bogdan. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię drogi poprzez ułożenie
kostki betonowej oraz wykonano jej odwodnienie. W związku z oszczędnościami poprzetargowymi, ogłoszony został kolejny przetarg na
przebudowę skrzyżowania w miejscowości
Kaplityny (skrzyżowania z drogą powiatową na
Bogdany). Trwają prace polegające na
utwardzeniu nawierzchni skrzyżowania kostką
betonową.
Budowa drogi gminnej – ul. Migdałowa
w Wójtowie
16.10.2013 r. dokonano odbioru końcowego
tej inwestycji. W ramach zadania przebudowano
ok. 234 m odcinek drogi w Wójtowie. Drogę
wykonano z nawierzchni kostki betonowej,
wykonano również odcinek sieci kanalizacji
deszczowej, odprowadzającej wody opadowe
z utwardzonej nawierzchni drogi.
Budowa 4 budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi w Łęgajnach
24.10.2013 r. została podpisana umowy na
budowę 4 budynków mieszkalnych z lokalami
socjalnymi w Łęgajnach z firmą Warmińskie
Przedsiębiorstwo Budowlane ,,Rombud’’ Sp.
z o.o., z siedzibą przy ul. Lubelskiej 37C, 10 –
408 Olsztyn, za cenę 2 124 840,06 zł. Został
przekazany również plac budowy dla wykonawcy.
Opracował Grzegorz Gawrylczyk
na podstawie materiałów dostarczonych przez
Aleksandrę Hodt

Wesprzyj aukję Wielkiej Orkiestry!
W związku z organizacją aukcji na przyszłoroczną edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
zapraszamy wszelkie osoby chcące się aktywnie włączyć - poprzez darowiznę lub uczestnictwo.
Orkiestra odbędzie się 12 stycznia 2014 w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Barczewie.
Przewidzianych jest wiele atrakcji, takich jak pokazy sztuk walki, zawody sportowe czy koncerty.
Barczewski Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Efekt wspólnego wysiłku

Kronówko zmienia oblicze

Fot. G. Gawrylczyk
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Napracowali się mieszkańcy Kronówka
przy zagospodarowaniu działki w swojej miejscowości. Przy pracach wsparli ich sąsiedzi
z Kronowa. Efekt ich wysiłku jest już widoczny.
Jeszcze rok temu na terenie w środku wsi był
ogromny rów porośnięty drzewami i krzakami.
Dzisiaj jest już wyrównany, ogrodzony teren, na
którym stoi drewniana wiata. Obok znajduje się
boisko do siatkówki plażowej. Są także nasadzenia. Dzięki wykorzystaniu pieniędzy z Urzędu Miasta w Barczewie oraz środków
finansowych z Samorządu Województwa
Warmińsko-Mazurskiego powstało piękne
miejsce w którym można mile spędzić czas.
W niedzielę 17 listopada mieszkańcy
uroczyście zakończyli 1 etap swojej inwestycji.
Na wiosnę rozpoczną się kolejne prace m.in.
montaż placu zabaw.
Grzegorz Gawrylczyk
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Informacje
Święto Niepodległości Polski

W 95. rocznicę

W poniedziałek, 11 listopada, w 95. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości, w kościele św. Anny i św. Szczepana w Barczewie
została odprawiona msza święta w intencji
Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych.
W uroczystościach udział wzięły władze naszego
miasta z burmistrzem Lechem Janem Nitkowskim, radni powiatu olsztyńskiego, radni rady
miejskiej, dyrektorzy i kierownicy jednostek,
prezesi organizacji i stowarzyszeń oraz licznie
przybyłe społeczeństwo miasta i gminy Barczewo.
Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia
pocztów sztandarowych: Urzędu Miejskiego,
Zakładu Karnego, Ochotniczej Straży Pożarnej,
Gimnazjum nr 1 „Ziemi Warmińskiej”, Szkoły
Podstawowej im. „Feliksa Nowowiejskiego”
w Barczewie oraz Szkoły Podstawowej im. „Jana
Pawła II” w Łęgajnach.
Mszę świętą celebrował proboszcz parafii ks.
kan. Marek Paszkowski oraz o. Dawid Szulca
OFM – proboszcz parafii św. Andrzeja Apostoła
wraz z duchowieństwem. W słowie do zgromadzonych ks. proboszcz Marek Paszkowski
nawiązał do wydarzeń historycznych. Wspomniał,
że po 123 latach rozbiorów Polski, Rada Regencyjna przekazała marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu władzę, 11 listopada 1918 roku
zakończyła się I wojna światowa i Polska wróciła
na mapy Europy. Nastała II Rzeczpospolita Polska, mająca swoje święto państwowe, które
przywrócono ponownie w 1989 roku. Tego dnia
świętowaliśmy 95 rocznicę odzyskania ciężko
wywalczonej niepodległości, za którą wielu oddało życie. Podczas uroczystości kościelnych chór
„Moderato” pod dyrekcją Danuty Nowakowskiej
wykonał pieśni religijne, uświetniając nabożeństwo za Ojczyznę. Na koniec uroczystości kościelnych burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski
w przemówieniu do zgromadzonych, mówiąc
o naszej małej Ojczyźnie, nawiązał do walk o niepodległość, które stanowią jedną z najważniejszych kart historii naszego miasta. Odwołał się do

Fot. G. Gawrylczyk

patriotyzmu, mówiąc o wielkiej odpowiedzialności jednostki. Wspomniał o naszym miejscu
w małej Ojczyźnie o niepodległości i wolności,

Fot. G. Gawrylczyk

o którą trzeba dbać. Podziękował licznie przybyłym mieszkańcom za udział, w tak doniosłym

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

dniu jakim jest Święto Niepodległości Polski. Po
mszy św., burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski i z-ca Dariusz Jasiński, którym towarzyszyli przedstawiciele władz samorządowych
i mieszkańcy złożyli wiązankę kwiatów i zapalili
znicz pod pomnikiem - „Dębem Pamięci” na
skarpie przy kościele św. Anny.
Po uroczystościach kościelnych, odbyło się
spotkanie w Salonie Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie przy ul. Mickiewicza 13. W odświętnie przygotowanej sali wypełnionej po brzegi gośćmi, gdzie z fortepianu na
zebranych patrzył marszałek Józef Piłsudski
zaprezentowany został program słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 1 w Barczewie, z udziałem chóru „Moderato” we współpracy z Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie. Montaż słowno-muzyczny zapoczątkował chór „Moderato” „Rotą” do słów Marii
Konopnickiej i muzyki Feliksa Nowowiejskiego.
Goście obejrzeli przygotowaną przez uczniów
Gimnazjum nr 1 „Ziemi Barczewskiej” w Barczewie inscenizację opartą na scenariuszu autorstwa Małgorzaty Korczak i Iwony Rudź. Wykonawcy przypomnieli rozbiory Polski, koniec
pierwszej wojny światowej i dzień 11 listopada
1918 roku, upragniony dla Polaków - dzień
niepodległości. Wykonawcami inscenizacji byli:
Patrycja Grodzka, Natalia Subocz, Natalia Światłowska, Sawana Dobiecka, Ewa Sakowska,
Marlena Ozga, Marlena Miętkiewicz, Karolina
Leszczyńska, Piotr Szostak, Dominik Szpygiel,
Ola Marel. Oprawę muzyczną, do inscenizacji stanowiły pieśni patriotyczne w wykonaniu działającego przy Centrum Kultury i Promocji Gminy
chóru „Moderato” pod dyrekcją Danuty Nowakowskiej. Burmistrz Lech Jan Nitkowski podziękował uczniom Gimnazjum nr 1 „Ziemi Barczewskiej” za zaangażowanie się w rocznicowe obchody, za wspaniałe przedstawienie. Barczewskiemu chórowi „Moderato” za wspaniały zestaw
pieśni patriotycznych, a pracownikom Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie za
przygotowanie uroczystości.
W. Zenderowski

Najmłodsi w Dzień Niepodległości
8 listopada 2013 tuż przed obchodami
Święta Niepodległości w całym kraju, także
nasze przedszkolaki poznały historię drogi do
wolności Państwa Polskiego. Na zajęciach
w grupach przygotowały kotyliony w barwach
narodowych, które przypięły do swoich ubiorów.
Wzięły udział w uroczystej akademii, przepełnionej narodowymi symbolami, patriotycznymi
wierszami i pieśniami, wyrażającymi dziecięcą
miłość do Ojczyzny. Program uroczystości
przygotowały nauczycielki przedszkola –
Elżbieta Dąbrowska i Małgorzata Styczyńska.
Elżbieta Dąbrowska
Za ducha patriotyzmu odpowiedzialni jesteśmy wszyscy. Dlatego z dumą współuczestniczymy w pielęgnowaniu tych wartości wśród
naszych najmłodszych. Wychowanie patriotyczne jest w pełni realizowane w Przedszkolu
Miejskim w Barczewie poprzez poznanie historii
rodziny, naszego miasta oraz Polski, poznanie
legend, symboli narodowych, piękna polskich
tradycji, obyczajów, krajobrazów.
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Z wizytą w Domu Pomocy społecznej w Barczewie
Z okazji Święta Niepodległości Polski dzieci
z Przedszkola Miejskiego w Barczewie gościły
w Domu Pomocy Społecznej z uroczystym
występem. W programie znalazły się m.in.
wiersze "Kto ty jesteś?", "Barwy ojczyste",
Hymn państwowy oraz piosenki "Pierwsza
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Fot. Archiwum (2)

Kadrowa", "Przybyli ułani", "Polska". Gromkie
brawa jakimi nagradzano dzieci świadczyły
o tym, że występ się podobał. Dostarczył wiele
radości i wzruszeń, te utwory łączą pokolenia.
Dzieci wręczyły wszystkim kotyliony, a od pensjonariuszy i personelu w dowód uznania
otrzymały upominki i słodycze.
Joanna Krasowska-Szwarc

Wydarzenia
W podziękowaniu za codzienny trud…

Strażacy z Barczewa wyróżnieni w SEJMIE RP
21 października 2013 r., w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja pt.
„Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych i ochronie ludności”,
zorganizowana przez Poselski Zespół Strażaków. W konferencji wzięły udział reprezentacje najprężniej działających Ochotniczych
Straży Pożarnych włączonych do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Polsce
i jednostki spoza Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Z województwa WarmińskoMazurskiego wraz z Zastępcą Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Olsztynie mł. bryg.
Michałem Krzemienieckim oraz Dyrektorem
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP
Grzegorzem Matczyńskim pojechała reprezentacja OSP Barczewo jako najczęściej
wyjeżdżająca wśród jednostek KSRG i reprezentacja OSP Gutkowo jako najprężniejsza
jednostka spoza KSRG. Straże te z rąk Ministra
Spraw Wewnętrznych - Bartłomieja Sienkiewicza, Komendanta Głównego PSP - gen.
bryg. Wiesława Leśniakiewicza, Prezesa
Zarządu Głównego ZOSPRP - Waldemara
Pawlaka oraz Przewodniczącej Poselskiego
Zespołu Strażaków – Krystyny Skowrońskiej
otrzymały podziękowania i dyplomy okolicznościowe za codzienny trud w walce z pożarami
i miejscowymi zagrożeniami.
W konferencji wzięła również udział
marszałek Ewa Kopacz, która podkreśliła wagę
współpracy służb ratunkowych. – Jestem
lekarzem i wiem ile razy o tym czy udało się
uratować człowieka z wypadku samochodowego, decydowało to jak szybko i sprawnie zadziałała straż pożarna – zaznaczyła. –
Dzisiejsze seminarium będziemy traktować jako
moment podziękowań, ale też chwilę, w której
bardzo uważnie wsłuchamy się w wasze rady
i uwagi – powiedziała marszałek Sejmu do
zgromadzonych strażaków.
Podczas konferencji poruszane były tematy
potencjału ratowniczego i miejsca OSP w systemie ochrony ludności oraz kwestia wykorzystania prognozy pogody w działaniach
ratowniczych. Ważny wątek dla ochotników
przedstawił minister spraw wewnętrznych
Bartłomiej Sienkiewicz, oraz wiceminister
spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy,
zapewniając, że sprawy strażaków traktują
priorytetowo i już w listopadzie pojawią się
pierwsze propozycje dotyczące nowych zapisów
ustaw o ochronie ludności. W ustawach tych
zawarte będą m.in. nowe prawa i obowiązki
strażaków oraz przywileje dla pracodawców
zatrudniających strażaków ochotników, których
często nie ma w pracy z powodów działań
ratowniczo-gaśniczych.
Korzystając z okazji chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim strażakom z OSP
w Barczewie za codzienny trud w tworzeniu
jednej z najlepszych i najprężniej działających
jednostek województwa warmińsko-mazurskiego. Bardzo duże podziękowania kieruję do
władz samorządowych gminy Barczewo,
Powiatu Olsztyńskiego, samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Komendy
Miejskiej PSP w Olsztynie, Zarządu Powiatowego i Wojewódzkiego ZOSPRP, do
wszystkich sponsorów i sympatyków straży

Fot. OSP w Barczewie

pożarnej oraz mieszkańców miasta i gminy
Barczewo za to, że obdarzają nas ogromnym
zaufaniem i wspierają naszą bieżącą działalność.
Otrzymane podziękowania od najwyższych

władz w Polsce jeszcze bardziej mobilizują nas
do działań i osiągania sukcesów w dziedzinie
pożarnictwa i ratownictwa.
Prezes OSP w Barczewie Piotr Mostek

Wielki sukces mieszkanki Kronowa !
Magdalena Szaj w kadrze Polski

Fot. Archiwum

Pochodząca z Kronowa Magdalena Szaj została powołana do pierwszej seniorskiej reprezentacji
Polski w piłce nożnej. Selekcjoner kobiecej reprezentacji Polski Wojciech Basiuk powołał Magdę na
zgrupowanie, które odbyło się w dniach 18-20 listopada w Gutowie Małym. Zawodniczki
przygotowywały się tam do meczu eliminacji mistrzostw świata Irlandia Północna – Polska, który
zostanie rozegrany 23 listopada w Lurgan. Magda debiutowa w seniorskiej kadrze 31 października w
Grodzisku Wielkopolskim w meczu Polska - Walia.
Młoda zawodniczka jest wychowanką Surmy Barczewo, a obecnie reprezentuje barwy AZS
Wrocław, do którego przeniosła się w poprzednim sezonie. Warto dodać, iż Magda ma zaledwie 17
lat, a jej pierwszym trenerem był Piotr Ferenz.
Bogdan Caruk
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Informacje
Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego

„CITTASLOW w plakacie” i „II rocznica Spotkań z Poezją”
W środę, 6 listopada br., w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego, Urząd
Miejski oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie zaprosili na „Cittaslow w plakacie”
oraz na II rocznicę „Spotkań z Poezją” zorganizowaną przez Klub Barczewskich Poetów.
Prowadząca spotkanie Magdalena Łowkiel
serdecznie przywitała burmistrza Barczewa
Lecha Jana Nitkowskiego oraz wszystkich przybyłych gości. Na tą okazję przygotowano wystawę prac studentów Instytutu Edukacji
Artystycznej Akademii Pedagogii Specjalnej im.
Marii Grzegorzewskiej w Warszawie pod
kierunkiem prof. dr hab Bruna Kopera. Wystawę
otworzył burmistrz Lech Jan Nitkowski, który
przybliżył historię powstania i program zaistnienia w sieci „Cittaslow”. Jak nadmienił burmistrz celem tego ruchu jest oparcie się globalizacji
i homogenizacji miast poprzez popieranie różnorodności kulturowej, ochrony środowiska
naturalnego, promocję tradycyjnych lokalnych
produktów oraz dążenie do poprawy jakości
życia, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego, tak bardzo potrzebnego całemu społeczeństwu. Jednym słowem walka z fastfoodami,
zachęcanie miejscowego społeczeństwa do
jedzenia tego co jest zdrowe, a szczególnie własne, regionalne. W tym miejscu burmistrz
wymienił trzy lokalne produkty tj. sery owcze
z Kierźlin, wyroby własne z „Camping Tumiany”
i „Starego Folwarku” zarejestrowane w sieci
kulinarnej Warmii i Mazur. Burmistrz podkreślił,
że nasze miasto cechuje także klimat odbudowy
poprzez rewitalizację z uszanowanie i uhonorowanie miejscowej historii, a ideą jest połączenie
z dzisiejszą nowoczesnością.
Drugą część spotkania otworzyła Agnieszka
Chojnowska, która w imieniu dyrektor Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie Marioli
Łukowskiej-Juckiewicz przywitała wszystkich
w II rocznicę Spotkań z Poezją zorganizowaną
przy udziale Klubu Barczewskich Poetów.
Witając nadmieniła, że dokładnie 6 listopada, dwa
lata temu w Salonie Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego, po raz pierwszy spotkało się

kilku miejscowych poetów, którzy zaprezentowali swoją poetycką twórczości, najczęściej
pisaną do szuflady. Tego dnia było siedem osób,
którzy co miesiąc, w ramach „Spotkań z Poezją”
przy okolicznościowych uroczystościach prezentowali swoje wiersze. Przez dwa lata ilość osób
podwoiła się i dziś Klub Barczewskich Poetów
skupia 16 osób. W bieżącym roku, grono rodzi-

sobie czasem niedokończony wiersz. Prowadząca
spotkanie zaprezentowała wszystkich miejscowych poetów, których twórczość została przez
nich samych zaprezentowana, w kolejności byli
to: Bolesław Pączyński, Janina Gwiazda, Marian
Auguścik, Wojciech Zenderowski, Bernard
Chojnowski, Agnieszka Chojnowska, Anna
Snochowska, Roksana Bałabon, Mirela Romanowska, Zbigniew Brydniak, Magdalena Łowkiel, Jan Zieliński, Bartosz Ławrynkowicz, Marian Sawicki, Agnieszka Chojnowska, która zaprezentowała poezję Beaty Stochmal. Wiersze
Mariana Sawickiego czytała Magdalena Łowkiel,
podobnie jak Anny Snochowskiej, po których
wykonała jeden ze swoich muzycznych utworów.
Podczas prezentowania twórczości na telebimie
prezentowano postacie rodzimych poetów
przeplatane jesiennym widokami. Prezentacje
przygotowali pracownicy z Centrum Kultury
i Promocji Gminy.

mych poetów powiększyło się o trzech nowych
członków. Są to: Jan Zieliński z Łęgajn i Bartosz
Ławrynkowicz i Beata Stochmal, która dołączyła
w dniu małego jubileuszu. Spotkanie odbyło się
w poetyckim nastroju, przy świecach. Wspomniano tych, którzy odeszli pozostawiając po

II rocznicowe „Spotkanie z Poezją” było
wyjątkowe, pełne ciepła i serdeczności, przeplatane złotą jesienią, humorem zakończone przez
Jadwigę Janicką i specjalnie przygotowanym na tę
okazję urodzinowym tortem.
W. Zenderowski

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

Fot. B. Abramczyk

Galeria Sztuki „Synagoga”

Melancholia Anny Drońskiej
W sobotę, 16 listopada br., w barczewskiej
Galerii Sztuki „Synagoga” można było obejrzeć
wystawę obiektów artystycznych Anny Drońskiej z cyklu “MELANCHOLIA”. Marian
Sawicki były prezes Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego „Pojezierze” oddział w Barczewie
otworzył wystawę dr Anny Drońskiej i przywitał
artystkę goszcząca w progach galerii już po raz
czwarty. Tym razem z indywidualną wystawą.
Komisarz wystawy Anna Korybut-Dziemidowicz serdecznie przywitała przybyłych:
zastępcę burmistrza Jezioran Władysława
Daligę, członków Stowarzyszenia „Pojezierze”
w Barczewie, a szczególnie artystów z Derca,
licznie przybyłą młodzież i pozostałych gości
zainteresowanych twórczością Anny Drońskiej.
Dr Anna Drońska, urodziła się w Olsztynie
jest absolwentkę Wydziału Kształcenia Arty-
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stycznego w olsztyńskiej WSP. Doktorat
uzyskała na Wydziale Tkaniny i Ubioru
Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Od 2006
roku pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
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Zajmuje się m.in. malarstwem i tkaniną
eksperymentalną. W kręgu jej twórczych
zainteresowań znajdują się obszary związane ze
sztuką ekologiczną i aktywnością społeczną.
Anna Drońska, o swoich pracach mówi –„…
jest to próba transpozycji na środki wizualne
specyficznych osobistych doznań i odczuć
towarzyszących stanom ducha, do których
określenie „depresja” wydawało się być zbyt
ubogie. To w pewnym sensie zapis wewnętrznych doświadczeń, „kolekcjonowanych”
przez lata balansowania na granicy światów. To
w końcu komunikat dla tych, którym w tych
stanach niezwykłych, bolesnych uniesień
towarzyszy przejmujące poczucie samotności”.
Tekst i foto: W. Zenderowski

Społeczeństwo

Rozmowa z Krzysztofem Kacprowiczem – właścicielem firmy Macrosat
Kiedy zrodził się pomysł uruchomienia
w Barczewie telewizji lokalnej?
- Podczas końcówki moich studiów na Wydziale
Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej miałem
okazję zapoznać się z rodzącymi się wówczas
nowymi technologiami. Studia ukończyłem
w 1991 roku. W tym samym czasie Polska
otwierała się na świat. Jednym z objawów tego
otwarcia była chęć oglądania zagranicznych
programów telewizyjnych, bo być może dla
młodszych brzmi to nieprawdopodobnie, ale
w tamtym czasie były dostępne tylko 2 programy
telewizyjne (TVP 1 i TVP2). Polacy zaczęli
kupować anteny satelitarne, które były wówczas
bardzo drogie. Cały zestaw do indywidualnego
odbioru kosztował wówczas równowartość
niezłej pensji. Dlatego narodziła się potrzeba
tańszych rozwiązań, dostępnych dla każdego.
Zaczęły powstawać w całym kraju pierwsze sieci
kablowe, skupiające odbiorców z jednego lub
kilku budynków, którzy byli podłączeni do
wspólnej anteny satelitarnej. W ten sposób można
było oglądać oprócz dwóch programów telewizji
publicznej także 3 lub 4 satelitarne programy
niemieckie.
Po studiach założyłem rodzinę, na świat
przyszły dzieci i jakoś trzeba było utrzymać
rodzinę. W ten sposób pomysł na zarobienie
pierwszych pieniędzy spotkał się z oczekiwaniami barczewian i zacząłem budować sieci
kablowe.
Proszę przedstawić czytelnikom historię
Pańskiej firmy?
- Przez pierwsze 3 lata budowałem sieci na
zlecenie innych podmiotów. Zarobione w ten
sposób pieniądze zainwestowałem w 1993 roku
w budowę pierwszej własnej sieci.
Pierwszych klientów podłączyliśmy “do kabla”
w Barczewie na początku sierpnia 1993 roku.
Początkowo oferowaliśmy im 10 programów
telewizyjnych. Sieć była zaprojektowana do
transmisji 24 programów. W kolejnych latach
zaczęliśmy budować sieci w innych miejscowościach. Przełomowy był rok 2003, kiedy
zaczęliśmy we własnej sieci oferować
nielimitowany dostęp do internetu. Nie bez
znaczenia był fakt, że w Barczewie wyprzedziliśmy ówczesnego monopolistę, czyli TP SA,
ponieważ oni zaczęli oferować dostęp do
internetu około miesiąc po nas. Internet stał się
kołem zamachowym firmy, bo w 2007 roku
zaczęliśmy sprzedawać też usługi telefoniczne.
Zawsze stawiałem na nowe technologie. Mało kto
o tym wie, ale w połowie lat 90-tych w naszej sieci
jako pierwszej w Polsce, Canal + testował system
kodowania sygnału, który potem przez kilka lat
był wykorzystywany w większości kablówek
w Polsce. Od 1995 roku nieprzerwanie produkujemy program lokalny, który jest chętnie
oglądany przez barczewian. Poza bartoszyckim
Bartsatem, jest to najdłużej produkowany
telewizyjny program miejski w naszym regionie.
Jak wygląda struktura zakładu– ilu ludzi Pan
zatrudnia?
- Obecnie Macrosat zatrudnia 14 pracowników
etatowych, kilku współpracowników głównie
w programie lokalnym oraz kilku podwykonawców. Łącznie ok. 20-25 osób znajduje
stabilne zatrudnienie.
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Otwarcie nowoczesnej, światłowodowej siecie telekomunikacyjnej wybudowanej w gminach Bisztynek, Bartoszyce i Korsze.
Od lewej - właściciel Telewizji Kablowej MACROSAT - Krzysztof Kacprowicz

Uważam, że oprócz naszych wyjątkowo
lojalnych klientów, to zespół pracowników jest
największą wartością firmy. Jest to bardzo
stabilna, odpowiedzialna i kreatywna grupa ludzi,
na której mogę zawsze polegać.
Jak układa się Panu współpraca z władzami
lokalnymi?
- Jako lokalna firma jesteśmy dobrze postrzegani
we wszystkich miejscowościach, w których
działamy, a nie jest to mały teren, bo operujemy na
obszarze 4 powiatów. Oczywiście jak wszędzie
trafiają się lepsi i gorsi partnerzy samorządowi.
Na szczęście obserwujemy wzrost świadomości
lokalnych władz i przychylności dla takich
niedużych firm jak nasza. Okazało się, że
w naszych trudnych warunkach, dużo gorszej niż
w innych częściach kraju infrastruktury i sporym
bezrobociu, małe firmy to najstabilniejsze
podmioty i najlepsi płatnicy podatków lokalnych
oraz ostatni gwaranci zatrudnienia.
Co według Pana dzisiaj ma największe
znaczenie w przekazie telewizyjnym, dlaczego
internet „przebija”wszystko?
- Z pewnością internet to jedno z kół
zamachowych nie tylko polskiej gospodarki. To
także jeden z głównych czynników zmieniający
nasze codzienne życie. Dzisiaj chyba możemy
wyobrazić sobie awarię wodociągów i przerwę
w dostępie wody przez 2 lub 3 dni, ale gdybyśmy
pozwolili na tak długą przerwę w dostępie do
internetu, to nie wiem jak nasi klienci by nas
potraktowali.
Z pewnością zauważamy, że Polacy, podobnie jak
widzowie na całym świecie, coraz więcej
„ruchomych obrazków” oglądają poprzez łącza
internetowe, ale o dziwo telewizja trzyma się
świetnie. Badania pokazują, że przed telewizorem
spędzamy jeszcze więcej czasu niż przed kilku
laty. Po prostu telewizja niesamowicie zmienia się
i rozwija. Powstaje coraz więcej ciekawych
programów tematycznych. To fakt, że najpopularniejsze programy (TVP, Polsat, TVN) mają
mniejszą widownię, ale ci widzowie nie rezygnują
z telewizji, lecz wybierają programy tematyczne
takie jak: Discovery, Viasat, Eurosport czy
Canal+. Na szczęście kablówki w całej Polsce,
rozszerzają swoją ofertę, obecnie oferujemy ok.
100 programów w doskonałej jakości, kilkadziesiąt HD, ok. 10 programów sportowych,
5 programów dla dzieci, kilkanaście programów
popularnonaukowych. Cyfrowa jakość, bezpłatny
program telewizyjny z opisami programów,
możliwość nagrywania i cofania najciekawszych
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scen, możliwość wyboru języka w jakim mówią
aktorzy – to wszystko sprawia, że ludzie chcą
oglądać telewizję. Przekaz internetowy jest więc
uzupełnieniem telewizji, a nie jej rywalem. 60 lat
temu, gdy wynaleziono telewizję, niektórzy
uważali, że spowoduje ona śmierć radia i kina.
Tymczasem wszystkie te media mają się świetnie
i nawzajem się uzupełniają.
Problemy dnia codziennego?
- Jak każdy przedsiębiorca borykam się z różnymi
problemami, ale mam taką naturę, że skupiam się
na tych jaśniejszych stronach życia i staram się nie
roztrząsać przeciwieństw.
Dlaczego, według Pana w naszej gminie (mam
tu na myśli pobliskie wsie) jest niskie
zainteresowanie odbiorem Macrosatu?
- Zainteresowanie potencjalnych klientów jest
duże, ale od dwóch lat musieliśmy zaprzestać
rozbudowy naszej sieci w gminie Barczewo
z powodu wyjątkowo niekorzystnych przepisów
uchwalonych przez nasz samorząd. Z powodu 12
krotnej podwyżki opłat za kable i inną infrastrukturę (gaz, kable energetyczne itp.) zatwierdzonych przez naszych radnych, inwestujemy na
innych obszarach województwa, tam gdzie
samorządy gminne widzą zależność pomiędzy
wysokością podatków lokalnych, a chęcią do
inwestowania przez przedsiębiorców.
Osiągnięcia zawodowe, z których jest Pan
szczególnie dumny?
- Przede wszystkim sam fakt, że firma w tak
trudnej dziedzinie istnieje i rozwija się jest już
sporym sukcesem. Tak jak już powiedziałem,
jestem dumny z całego zespołu pracowników,
który udało się stworzyć. Dzięki temu cały czas
wdrażamy nowe technologie. Miesiąc temu
zakończyliśmy budowę kilkudziesięciu kilometrów linii światłowodowej w powiecie
bartoszyckim i kętrzyńskim. Wzdłuż tej linii
w malutkich wioskach liczących po kilkanaście
domów podłączamy światłowód bezpośrednio do
domu. Dzięki temu ludzie na tzw. „głuchej wsi”
korzystają z najlepszego w Polsce internetu.
Założenia i plany na przyszły rok? Czego Panu
życzyć?
Żeby znaleźć czas na realizację wszystkich
planów i pomysłów, żeby koparki omijały nasze
kable a burze były łaskawe dla naszych anten.
I żeby wszyscy nasi klienci, obecni i potencjalni,
mieli stałą pracę i czas na korzystanie z naszych
usług. Dziękuje za rozmowę.
Rozmawiał Bogdan Caruk

Społeczeństwo
Wsie gminy Barczewo

Łęgajny – rozmowa z Janem Zielińskim sołtysem Łęgajn
Jan Zieliński jest trzecim sołtysem Łęgajn
obecnej kadencji - funkcję tę pełni od lipca
2013 r.
Łęgajny- jedna z największych wsi w gminie
Barczewo.
- Jest to miejscowość, która według mojego
rozeznania, ma szanse stać się jedną z najpiękniejszych - najpiękniejszą w gminie. Śmiem
twierdzić, że nawet w powiecie.
Skąd to przekonanie?
- Wyposażona jest dosyć dobrze. Mamy wodę,
gaz, kanalizację. Infrastruktura jeszcze się
zmienia. Może zbyt wolno, jeśli chodzi o
oczekiwania mieszkańców. Chcemy, by cała wieś
była oświetlona. Są zakłady pracy - dojeżdżają
pracownicy również z sąsiednich gmin, a nawet z
Olsztyna. Największe zatrudnienie daje zakład
ogrodniczy. Są też hurtownie, rozwija się handel,
drobne rzemiosło, hodowla, rolnictwo, uprawa
roślin. Uważam, że jest miejscowością pięknie
położoną - na wzniesieniu.
Jak długo Pan tutaj mieszka?
- Zamieszkałem w Łęgajnach w 1975 r. i zapuściłem korzenie. Pracowałem w Łęgajnach
w kombinacie ogrodniczym.
Teraz na zasłużonej emeryturze?
- Tak. Teraz mam czas. Zdałem sobie sprawę,
przez ten krótki okres działalności, że funkcja
społeczna – sołtysa w takiej miejscowości jak
Łęgajny, wymusza poświęcenia czasu. Sołtys,
który dodatkowo pracuje na etacie, nie jest
w stanie wywiązać się z zadań na niego
nałożonych. Wiadomo, że mieszkańcy narzucają
na radę sołecką zadania. Wynikają one też z tego,
że sołectwo dysponuje jakimś funduszem, który
trzeba dobrze zagospodarować. A przy tym trzeba
chodzić, biegać.
Czy te zadania udało się zrealizować?
- Zadania, które miały być rozłożone na cały rok,
zaczęliśmy realizować od lipca, po objęciu przeze
mnie funkcji sołtysa. Niektórych zadań nie można
zrealizować w okresie jesienno - zimowym.
Trzeba było w ciągu trzech miesięcy wykonać to,
co było zaplanowano na cały rok.
Intensyfikacja działań?
- To była bardzo duża intensyfikacja działań.
Pieniądze sołeckie zagospodarowaliśmy, a co
istotne ich wartość nawet udało się pomnożyć.
Dokonaliśmy tego - rada sołecka i mieszkańcy.
Zrobiliśmy nawet więcej niż było zaplanowane.
Ponieważ w przyszłym roku jest 650-lecie Łęgajn.
Już w tym roku zaczęliśmy się do tego
przygotowywać
W jaki sposób?
- By wizerunek Łęgajn był lepszy, należało zacząć
od porządków, a zwłaszcza od uporządkowania
ulicy Olsztyńskiej. Prawie się udało. Usunęliśmy
warstwę darni, wywieźliśmy kilkanaście wywrotek. Wiosną wystarczy pozamiatać, zrobić
kosmetykę.
Pozytywne wrażenia estetyczne. Zwłaszcza, że
jest to główna ulica we wsi, niejako wizytówka.
Przy Olsztyńskiej wykonano w tym roku dosyć
dużą inwestycję.
- W tym roku został wybudowany zbiornik malej
retencji, który ma zapobiegać podtopieniem
podczas ulew. Obecnie wykonywane są poprawki
ponieważ nie wszystkie studzienki są drożne.
Czy to jest nowopowstały problem?

Fot. Archiwum J. Zielińskiego

- Są sprawy, które ciągną się od kilku lat. Wynikają
z błędnych decyzji poprzedników. Nie zastanowili
się przed kilkudziesięciu laty, zasypując zbiorniki
retencyjne (były 3). W zamian, nie zabezpieczając
w żaden sposób domostw przed skutkami ulew.
Burzówka, która istniała miała za mały przekrój.
Czy obecnie czynione są działania, by odtworzyć poprzednie rozwiązania?
- Nie ma możliwości. To ogromne koszty. Ziemia
jest w prywatnych rękach. Odkupienie, wybudowanie nowych zbiorników na dzisiaj przekracza możliwości finansowe.
Czy to, co zostało wykonane zda egzamin?
- Praktyka pokaże. Nie da się wszystkiego
rozwiązać w taki sposób, żeby wszystkich zadowolić.
Łęgajny są miejscowością, która dynamicznie
się rozwija?
- Corocznie powstaje od kilku do kilkunastu
domów. Budują cały czas. Napływa nowa społeczność - młodzi ludzie. Nowe, powstające
osiedle domków jednorodzinnych, już teraz jest
kilka razy większe od starej części Łęgajn. Rodzin
przybywa.
Rozległa (długa i szeroka), rozwijająca się
miejscowość. Czy nie jest to utrudnieniem dla
sołtysa?
- Jest. Dlatego sołtysi tak często się zmieniają. Nie
każdy potrafi wytrzymać presję. Ludzie w niewielkim stopniu biorą udział w zebraniach. Może
mają mało czasu? A może zwątpili w demokrację?
Zastanawiam się dlaczego jest tak mała
aktywność społeczeństwa ?
Łęgajny, ponad 1300 mieszkańców, to spora
grupa uprawnionych do głosowania, podejmowania decyzji.
- To prawda. Przychodzi znikomy procent
mieszkańców (ok. 2%) i to oni przede wszystkim
biorą czynny udział. Mamy utrudnioną sytuację,
nie mamy pomieszczenia na organizowanie
zebrań. Takiego, które pomieściłoby ok. 200 osób.
Dlatego zmuszeni jesteśmy ustalać dwa terminy.
Korzystamy z sali w szkole, w której 100 osób, to
tłum.

Jak ogólnie scharakteryzowałby Pan społeczeństwo Łęgajn?
- Ludzi są wspaniali. Wiem, że warto angażować
się nawet, dla niewielkiej grupy, która bierze
udział w życiu wsi.
A to przyniesie zmiany również dla pozostałych, więc warto?
- Jeśli jest chociaż jeden, który dostrzega sens
angażowania - warto. To doskonały przykład dla
innych. Może spowodować, że więcej ludzi się
uaktywni.
Wspomniał Pan o sali spotkań w szkole. Czy
jest świetlica wiejska?
- Przed 10 laty była świetlica - dosyć dobrze
wyposażona, w której mieściła się również
biblioteka. Coś się działo. Moim marzeniem jest
byśmy mieli świetlicę, miejsce na zebrania z całą
społecznością wsi.
Czy nie ma miejsca, gdzie w większym gronie
można spędzać czas?
- Mamy Orlik - jest to miejsce przede wszystkim
dla młodzieży, wspierające rozwój fizyczny. Jeśli
chodzi o potrzeby społeczeństwa, a są przecież
różne - Orlik nie wystarczy.
Czy młodzież, która skończyła edukację, wraca
w rodzinne strony?
- Różnie bywa. To zależy od tego jakie są ich
plany, jaki scenariusz życie napisze. Część
wyjeżdża, część zostaje, tak jak wszędzie. Wielu
młodych buduje domy, zakłada rodziny i tutaj
planuje swoją przyszłość. Dzisiaj stało się modą,
żeby zamieszkać w cichym i przyjaznym środowisku. A nasze takie jest i to przyciąga.
Moim marzeniem było, żeby powstało we wsi
osiedle. I tak się dzieje. Obecnie jest kilkadziesiąt
domów. Docelowo ponad 200 - tak przewidują
plany perspektywiczne.
Miejscowość się rozwija. Przybywa mieszkańców… Czy we wsi toczy się życie kulturalne?
- Spotkania w domach. Próby i koncerty zespołu
działającego przy kościele. Bardzo dużą rolę w ty
zakresie odgrywa ksiądz - organizuje wycieczki
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Informacje
Galeria absolwentów barczewskiego gimnazjum

Marcin Szkudaj
Marcin Szkudaj to absolwent Gimnazjum
nr 1 w Barczewie, który uczęszczał do tej szkoły
w latach 2001 – 2004. Będąc uczniem
gimnazjum dał się poznać jako miły, aktywny
chłopak. Już wówczas angażował się w życie
szkoły, pracował w samorządzie uczniowskim,
brał udział w wymianie młodzieży polsko –
niemieckiej.
Do dzisiaj wspomina zdanie, wypowiedziane przez ś.p. Tadeusza Grynia,
nauczyciela fizyki: ”Należy się skupić na
przedmiotach ścisłych, bo one dadzą dobry
zawód”. Te słowa tak bardzo zapadły w serce
Marcina, że po ukończeniu gimnazjum wybrał
Liceum Ogólnokształcące w Mrągowie o profilu
z rozszerzoną matematyką i fizyką. Po maturze
postanowił pozostać wierny „królowej nauk”
i rozpoczął studia w Warszawie w Szkole
Głównej Handlowej na kierunku – Metody
Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne.
W czasie studiów ponownie do głosu doszła
jego natura aktywisty: zgłosił się do Rady
Samorządu Studentów i został wytypowany do
pełnienia funkcji skarbnika Stowarzyszenia
Samorządu Studentów. Zajmował się
wystawianiem faktur, umów, a przez jego ręce
Pod takim hasłem w październiku odbywał
się Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Inicjatorem tego wydarzenia jest
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego, które za główny cel stawia
rozwój bibliotek szkolnych we wszystkich
krajach.
W tym roku po raz kolejny Szkolne Centrum
Informacji w Gimnazjum nr 1 w Barczewie (bo
taką nazwę nosi szkolna biblioteka) świętowało
poprzez organizację różnych spotkań, konkursów
i akcji popularyzujących książkę i czytelnictwo.
Działania rozpoczął pokaz filmików reklamujących kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”, ogłoszenie konkursu na plakat promujący
czytelnictwo oraz cykl gazetek szkolnych
promujących to wydarzenie.
8 października w SCI odbyło się spotkanie
z Anną Rok, kierownikiem Biblioteki Miejskiej
w Barczewie, na temat „Jak powstaje ilustracja do
książki”. Anna Rok jest autorką ilustracji min., do
„Elementarza gwary warmińskiej”, „Barczewo
w baśniach i legendach” oraz zdobywczynią
tytułu „Kobieta sukcesu Warmii i Mazur 2013”.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas
drugich. Gimnazjaliści poznali tajniki pracy
ilustratora, dowiedzieli się, jak wyglądają
poszczególne etapy tworzenia ilustracji do książki
oraz jakie predyspozycje powinna mieć osoba
chcąca uprawiać ten zawód.
Kolejnym wydarzeniem było spotkanie
z Ireną Telesz – Burczyk, aktorką teatralną
i telewizyjną, znaną min. z roli matki księdza
w serialu „Dom nad rozlewiskiem”. Prywatnie
jest żoną aktora – Stefana Burczyka, z którym ma
dwóch synów Piotra i Pawła, który jest również
aktorem. Spotkanie odbyło się 21 października
i oprócz uczestniczących klas 3a, 2c i 1c
w spotkaniu udział wzięła Alina Jakończuk,
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Barczewie i wspomniana już Anna Rok. Irena Telesz
na przykładzie różnych historii codziennych
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przepływały dziesiątki tysięcy złotych. Już po
roku Marcin awansował i został prezesem
Stowarzyszenia oraz członkiem zarządu
Samorządu Studentów ds. finansów, odpowiadał
za przydzielanie funduszy na projekty
realizowane na uczelni, nadzorował prace
Stowarzyszenia. Obowiązki te nie przeszkodziły
Marcinowi w podjęciu pracy zarobkowej. Jako
student pracował w biurze rachunkowym,

następnie w domu mediowym Codemedia jako
mediaplaner reklam w internecie, a następnie
w firmie Microstrategy. Zbierał doświadczenie
i doskonalił się.
Studiując, miał przyjemność uczęszczać na
wykłady prof. Leszka Balcerowicza, czy prof.
Szapiro (rektora SGH), który był również
promotorem pracy magisterskiej Marcina na
temat: Prognozowanie rozwoju rynku nieruchomości biurowych w Warszawie.
Obecnie magister Marcin Szkudaj pracuje
w firmie „Simon – Kucher and Partners”
i zajmuje się konsultingiem strategiczno –
cenowym, pomaga firmom rozwijać politykę
cenową, asortyment produktowy, strategie
promocyjne. Jak sam mówi – w 100% zajmuje
się tym, do czego przygotowały go studia.
Marcin jest przykładem ucznia, który
z uwagą wsłuchiwał się w to, co mówili nauczyciele. A wsłuchiwać się warto, bo czasem
jedno zdanie wypowiedziane przez pedagoga
może rzutować na wybór drogi życiowej.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Iwona Rudź
Lidia Zelman

Gimnazjum im. Ziemi Warmińskiej

„Biblioteki szkolne – bramy do życia”

Gimnazjum nr 1 - spotkanie z Ireną Telesz

przybliżyła gimnazjalistom świat teatru,
w aktorski sposób zademonstrowała różnice
w pracy przy sztuce teatralnej i serialu
telewizyjnym oraz opowiedziała o swoich i syna
doświadczeniach zawodowych. Pod koniec
spotkania nie zabrakło pytań o szkołę teatralną,
zarobki aktora i próśb o autograf.
14 października w okazji trwającego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych, wszyscy uczniowie i pracownicy gimnazjum otrzymali
książkowy kalendarz szkolny na rok 2013/2014,
ufundowany przez firmę Europe Direct
z Olsztyna, z którą SCI współpracuje przy
organizacji szkolnego wydarzenia, jakim jest
„Eurobus”- konkurs dla klas drugich.
30 października szkolni bibliofile mogli
wziąć udział w konkursie o tytuł „Mistrza
Pięknego Czytania”. Do zmagań konkursowych
stanęło 13 gimnazjalistów. Tytuł otrzymała
Weronika Żak z klasy 2b, a wicemistrza - Martyna
Miętkiewicz z klasy 3a. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy i drobne nagrody
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książkowe. Jurorami w konkursie były:
Magdalena Łowkiel, Iwona Rudź i Lidia Zelman.
Obchody święta zakończyła wystawa
plakatów „Promujących czytelnictwo”, wykonanych przez gimnazjalistów. Laureatami
konkursu zostali: Nikola Silska z klasy 1c,
Aleksandra Oleszczak z klasy III d i Katarzyna
Birkos z klasy 1c. Wyróżnienia otrzymały Oliwia
Flig z klasy 2b i Anna Wiśniewska z klasy 3b.
Nagrody główne w konkursie – bilety do kina
ufundowała firma Helios Olsztyn. Ponadto
w konkursie przyznano nagrodę publiczności dla
Aleksandry Oleszczak za plakat, który uzyskał
najwięcej „polubień” na stronie Biblioteki
Gimnazjum nr 1 w Barczewie, na portalu społecznościowym facebook. Jurorami w konkursie
były: Alicja Sawicka, Alicja CzarneckaZyskowska i Małgorzata Bronowska-Waliszewska.
Organizator wydarzeń
Małgorzata Bronowska-Waliszewska,
nauczyciel bibliotekarz

Informacje
Z Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek…

Comenius team in Kronowo
Piąte spotkanie członków międzynarodowego projektu ,,United Europe – a perfect
home to live in” miało miejsce w Polsce.
Koordynatorzy projektu oraz nauczyciele i ich
podopieczni 16 października przybyli do
Kronowa, by spędzić 5 dni wśród społeczności
szkolnej Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie. Głównym celem spotkania
było omówienie dotychczasowych prac w projekcie oraz wspólne ustalenie harmonogramu
działań na przyszły rok. Goście z Łotwy,
Bułgarii, Rumunii, Szwecji poznawali podczas
pobytu nasz język, kulturę, tradycje oraz historię
Polski. Oddawali się też rozrywkom przygotowanym przez ich kolegów i koleżanki z Polski.
Już pierwszego dnia, w Niepublicznej
Szkole Podstawowej w Kronowie na obcokrajowców czekały liczne atrakcje. Dzień zaczął

państwach Unii Europejskiej. Dlatego kolejnym
punktem
programu była wycieczka po
barczewskim gimnazjum, w trakcie której Alicja
Sawicka - dyrektor szkoły zaprezentowała

warsztatach „Art and Music Workshops”,
podczas których wykonali kolaż oraz tworzyli
muzykę przy pomocy urządzeń nowoczesnej
technologii multimedialnej. Następnie wszyscy
udali się do Synagogi, gdzie Krystyna Szter
przedstawiła historię tego miejsca. Sobota
w Olsztynie. Trzeciego dnia goście wybrali się
na wycieczkę do Biblioteki Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego. Podczas spaceru po
Kortowie przyglądali się życiu codziennemu
studentów, a następnie udali się do olsztyńskiego
obserwatorium i planetarium. Pod koniec dnia
odwiedzili olsztyńską Starówkę, katedrę oraz
zamek. Spacer po Starym Mieście zakończył się
sesją zdjęciową z Kopernikiem, który strzeże
zamku.
Piąty dzień pobytu w Polsce poświęcony
był relaksowi. Uczestnicy projektu udali się do

Fot. A. Jędraszek
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się uroczystą ceremonią powitalną, goście
zostali powitani tradycyjnie chlebem i solą przez
uczniów w strojach warmińskich. Następnie
maluchy z klas 1-3 zaprezentowały przedstawienie pt ,,Ambaras w Lesie”. Swoje pięć minut
wykorzystali także uczniowie klas 4-6 i anglojęzycznym przedstawieniem pt. „Kopciuszek”
podbili serca gości. W trakcie uroczystości
powitalnej wręczono również prezenty. Po
części artystycznej wszyscy udali się na lekcje.
Mimo bariery językowej, goście aktywnie
uczestniczyli w zajęciach: języka polskiego,
języka angielskiego, matematyki, nauczania
zintegrowanego, prowadzonych przez grono
pedagogiczne NSP w Kronowie.
To nie był koniec niespodzianek. Po nauce
wszyscy spróbowali polskiej kuchni. Następnie
uczniowie udali się na zajęcia plastyczne,
muzyczne oraz spacer po okolicy, by koordynatorzy projektu mogli odbyć spotkanie
podsumowujące dotychczasowe działania
związane z ,,Comenius’em”. Po południu przy
akompaniamencie gitary odbyło się ognisko. Na
koniec dnia uczniowie udali się do rodzin
goszczących. Nauczyciele zaś do hotelu w Tumianach, gdzie wieczorem odbyła się kolacja,
która była jednocześnie okazją do spotkania
z lokalnymi władzami.
Dzień drugi rozpoczął się od wizyty
uczestników projektu „Comenius” w Gimnazjum nr 1 w Barczewie, gdzie powitał ich Lech
Jan Nitkowski Burmistrz Barczewa. Następnie
goście obejrzeli prezentację multimedialną
przedstawiającą region. Jednym z celów projektu jest wymiana informacji na temat
systemów edukacyjnych w poszczególnych

sukcesy i osiągnięcia naszych gimnazjalistów
oraz odpowiadała na wszelkie pytania dotyczące
edukacji w naszym regionie. Po obiedzie

Skansenu w Olsztynku, gdzie z zainteresowaniem wysłuchali przewodnika, który
oprowadzał gości po muzeum. Po południu
w Kronowie odbyły się podchody z udziałem
rodzin goszczących. Wspólna zabawa i poszukiwanie fantów w lesie bardzo zbliżyła
wszystkich uczestników projektu, którzy odpoczywali potem przy ognisku piekąc kiełbaski.
W poniedziałek kolejna wycieczka, tym
razem nad polskie morze. Goście zwiedzili
Starówkę w Gdańsku, zakupili pamiątkowe
bursztyny oraz zjedli smaczny obiad. Po
tygodniu wrażeń nadszedł czas pożegnania.
Wszyscy udali się na lotnisko w Gdańsku, gdzie
popłynęły łzy. Uczestnicy programu, którzy
odwiedzili Kronowo, byli pod wrażeniem
gościnności Polaków. Uczniowie oraz ich
opiekunowie z Kronowa usłyszeli wiele ciepłych słów pod swoim adresem. Cała społeczność angażowała się w przygotowania do
realizacji spotkania. To był niezapomniany czas
dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców Niepublicznego Zespołu Szkół w Kronowie. Uczniowie zdążyli się ze sobą zaprzyjaźnić i nadal
utrzymują kontakt. Kolejne spotkanie członków
projektu ,,United Europe – a perfect home to live
in” przewidziane jest na luty i będzie miało
miejsce w Bułgarii. Wszystkim uczestnikom
życzymy zatem samych miłych wspomnień
związanych z projektem „Comenius”, a naszej
polskiej drużynie – dalszego zapału do pracy.

przyszedł czas na rozrywkę w Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie, gdzie uczestnicy projektu brali udział w fantastycznych
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Anna Zalewska, Magdalena Łada,
Magdalena Kiliś
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Polskie przedszkole w Barczewie - Pionierska praca
Z historii miasta wiemy, że do stycznia
1945 roku przy Amtsfreihe Strasse (dzisiejsza
ulica Niepodległości 2), w trzykondygnacyjnym
wolnostojącym budynku mieściło się niemieckie przedszkole. W latach 1929-1945, jego
kierowniczką była siostra Immakulata Kruschke, ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny
w Braniewie. Działalność przedszkola przerwała wojna. 19 stycznia 1945 roku niemieckie
przedszkole zostało zamknięte, a budynek
opustoszał. Począwszy od lutego 1945 roku,
kiedy w mieście władzę sprawowała radziecka
komendantura wojskowa, budynek systematycznie był dewastowany. Taki stan trwał do
połowy 1946 roku. Wówczas w Barczewie

i prowadziła jedną z pierwszych drużyn
harcerskich), w październiku 1946 roku
przystąpiły do organizowania przedszkola we
wskazanym przez władze budynku. Pomimo, że
Kazimiera Kawecka posiadała stosowne
wykształcenie, to organizowanie od podstaw
przedszkola w pierwszych powojennych latach
było pionierską pracą. Jak sama opowiadała, po
wejściu z ulicy do budynku widok był okropny.
Bezmyślnie zdewastowany, pomieszczenia
zabrudzone, sprzęt zniszczony, zdemontowane
urządzenia sanitarne, brak szyb w oknach,
a dach w części pozbawiony dachówek. Widok
od strony rzeki nie napawał optymizmem. Od
podstaw, po prawej stronie, urządzono szatnię

Niepodległości 2, nie wiadomo dlaczego przez
miejscowych przypisywany był do ul. Nowowiejskiego. Oprócz kierowniczki Kazimiery
Kaweckiej w przedszkolu pracowały: Maria
Kensbock, Zofia Kaczyńska, Zuzanna
Brakoniecka i Lubomiła Czarnota oraz personel
pomocniczy. Już pierwszego dnia do
przedszkola kilkanaście mam przyprowadziło
swoje pociechy. Z każdym dniem zapisywano
coraz więcej dzieci. Do przedszkola uczęszczało
ok. 80 dzieci. Mało było dzieci niemieckiego
pochodzenia. Większość stanowiły dzieci
z rodzin napływowych. Zajęcia odbywały się
w dwóch grupach. Główną rolą wychowawczyń,
oprócz podstawowej opieki i zabawy, była nauka
poprzez piosenki, wierszyki oraz nauka
wymowy języka polskiego, gdyż bariera
językowa nie mogła dzielić. Kazimiera
Kawecka wszystko to co zrobiła, robiła kosztem
rodziny, poświęcając swój wolny czas, a nawet
urlop. Jedyną nagrodą dla niej i przedszkolanek
był uśmiech dziecka.
W związku z napływem nowych dzieci,
zachodziła potrzeba znalezienie innego,
większego budynku, w którym można było
sprostać potrzebom. Na początku 1950 roku,
Kazimiera Kawecka wraz z Komitetem
Rodzicielskim poczyniła starania o budynek na
przedszkole znajdujący się przy dzisiejszej ul.
Armii Krajowej 1, w którym do 1926 roku
mieściła się Szkoła dla Dziewcząt, a od lutego
1945 radziecka komendantura wojskowa.
Przedszkole przy ul. Niepodległości 2,
funkcjonowało do końca 1951 roku, kiedy to
zostało przeniesione do wciąż remontowanego
budynku przy ul. Armii Krajowej 1.
W. Zenderowski

zamieszkała Kazimiera Kawecka. W mieście nie
było przedszkola, była tylko szkoła podstawa.
Widząc potrzebę ulżenia wielodzietnym
rodzinom poczyniła starania w jego uruchomieniu. Jako jedna z nielicznych wówczas
w mieście posiadała wykształcenie pedagogiczne. Zwróciła się do miejscowych władz
z inicjatywą uruchomienia pierwszego przedszkola w powojennej historii Barczewa. Podjęła
się bardzo trudnego zadania. Mimo usilnych
starań z jej strony o inny obiekt, miejscowe
władze pozwoliły Kazimierze Kaweckiej na
zorganizowanie przedszkola w budynku przy ul.
Niepodległości, argumentując swą decyzję
faktem, że jeśli przed wojną w tym budynku
mieściło się niemieckie przedszkole, to równie
dobrze może funkcjonować polskie. Nie była to
trafna i przemyślana decyzja, ponieważ można
było na ten cel wyznaczyć lepszy budynek
w mieście, który zdecydowanie bardziej odpowiadałby potrzebom nowotworzonej placówki.
Tak w tamtych czasach wyglądała „przychylność” władz miasta i „szeroko pojęta
pomoc” dla Kazimiery Kaweckiej.
Z chwilą otrzymania od władz miasta
zgody, Kazimiera Kawecka wspólnie z Marią
Kensbock, (która jesienią 1945 roku, przy
miejscowej szkole podstawowej założyła

i pomieszczenie z umywalkami. Po lewej
zamontowano toalety, wyposażono kuchnię oraz
pokój dla obsługi. Pomieszczenia, w których
przebywały dzieci zostały odnowione, a ich
wyposażenie było więcej niż skromne. Dzieci
miały własne, przyniesione z domu zabawki.
Warto przypomnieć, że dzieci były przyprowadzane do przedszkola przez rodziców,
względnie starsze rodzeństwo. Ten wymóg był
przestrzegany. Potem było już znacznie lepiej.
Za budynkiem od strony rzeki uporządkowano
ogród oraz plac zabaw, naprawiono ogrodzenie.
Później, po latach, jak wspominała Maria
Kensbock, pracy przy urządzaniu przedszkola
było dużo, a wszystkiego było brak.
Z chwilą otwarcia przedszkola, 15
listopada 1946 roku władze oświatowe powierzyły Kazimierze Kaweckiej kierownictwo nad
tą placówką. Nabyte przez nią w okresie
przedwojennym i w czasie wojny umiejętności
wychowawcze oraz organizatorskie szybko
zaowocowały pierwszymi sukcesami. Pomimo
wielu trudności, jako kierowniczka przedszkola
potrafiła postawić na swoim u władz miejskich.
Tym sposobem udało się jej wraz z pomocą
Marii Kensbock uruchomić przedszkole.
Wówczas miasto nazywało się Nowowiejsk,
a budynek znajdujący się przy dzisiejszej ul.

Fot. z archiwum autora. Budynek przy ul.
Niepodległości 2, w którym mieściło się
pierwsze przedszkole.

Barczewskie Kalendarium
Listopda
1808.11.19 – w Barczewie ustanowiono ordynację miejską, w myśl której wybierano 24
radnych miejskich i 8 zastępców.
1883.11.30 – ukończono budowę drogi bitej,
łączącej Olsztyn z Barczewem.
1893.11.29 – w Łodzi urodził się Czesław
Lisiak, nauczyciel, pedagog i współtwórca
prężnej drużyny harcerskiej na terenie Szkoły
Podstawowej w Barczewie.
1898.11.20 – w Olsztynie zarejestrowano Straż
Pożarną powstałą w Barczewie.
1898.11.27 – orkiestra wojskowa odegrała
w Olsztynie marsz Feliksa Nowowiejskiego
"Pod sztandarami pokoju". Dyrygował sam
kompozytor.
1918.11 – w Barczewie zawiązała się Rada
Żołniersko-Robotnicza, która przejęła część
kompetencji miejscowej administracji.
Ciąg dalszy na str. 16
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Zapiski w czterech odsłonach
O ratowaniu miejscowych zabytków w ostatnich latach wielokrotnie pisaliśmy na łamach
„Wiadomości Barczewskich”. Podobnie było ze
słupem reklamowym przy ul. Mickiewicza,
stającym przy moście nad rzeką Pisą.
Przypomnijmy, że w czasach niemieckich,
na terenie naszego miasta były cztery tzw. reklamowe (ogłoszeniowe) słupy. Pierwszy, znajdował
się przy ratuszu, od strony południowo-wschodniej, drugi, przy dzisiejszej ul. Grunwaldzkiej,
przy domu nr 6 u zbiegu z ul. Mickiewicza, trzeci,

urzędowe obwieszczenia. M.in. 1 czerwca 1945
roku Antoni Ratajski powiesił swoje obwieszczenie o uruchomieniu zajęć szkolnych. W październiku 1945 roku w swoim obwieszczeniu starosta
powiatowy wzywał ludność niemiecką do dobrowolnego opuszczenia miasta. Franciszek Iwanowski podał informację o organizowanych kursach
repolonizacyjnych. Były także plakaty o zwalczaniu stonki ziemniaczanej.
Pierwszy słup reklamowy zbudowany został
na placu, przy ratuszu jeszcze przed 1900 rokiem

przy Sądzie Rejonowym u zbiegu ulic Wojska
Polskiego i Kraszewskiego oraz wspomniany
czwarty przy „Zielonym Moście” przy ul. Mickiewicza. Wszystkie słupy reklamowe wykonane
zostały w formie okrągłego, betonowego walca
z daszkiem. Przez dziesięciolecia obok miejscowej gazety „Wartenburger Zeitung”, słupy
reklamowe spełniały ważną rolę informacyjną.
Swoje informacje zamieszczał na nich magistrat.
Podobnie pracownik nieistniejącej już Miejskiej
Hali, która stała przy dzisiejszej ul. Wojska
Polskiego, zamieszczał informacje o uroczystościach i imprezach. Na słupie umieszczano także
nekrologii, drobne ogłoszenia o kupnie i sprzedaży. W okresie nazizmu, nie zabrakło plakatów
mówiących o niezwyciężonym niemieckim żołnierzu lub o organizowanych uroczystościach z okazji urodzin Führera oraz świętach narodowych.
Po przejęciu władzy przez polską administrację,
na słupach reklamowych pojawiły się różne

i dotrwał do 1946 roku. Nie wiadomo kiedy
postawiono drugi przy ul. Grunwaldzkiej nr 6.
Wiadomo, że dotrzymał losu pierwszego i w roku
1946 został rozebrany, ponieważ przeszkadzał.
Podobnie było ze słupem reklamowym u zbiegu
ulic Wojska Polskiego i Kraszewskiego, gdzie
mieścił się Sąd Rejonowy. Czwarty przy
„Zielonym Moście”, został zbudowany w sierpniu 1934 roku. Ten ostatni z czterech przetrwał
wiele zakrętów historii i po 79 latach, z każdym
rokiem odchylając się od pionu dotrwał do lipca
2013 roku, kiedy to zdecydowano o jego zdemontowaniu.
Na pierwszej fotografii wykonanej przez
P. Hermanna widać rusztowania i krzątających się
robotników przy budowie słupa, druga z lat
sześćdziesiątych XX wieku, trzecia to 2012 rok
i czwarta z sierpnia 2013 roku.
W. Zenderowski
Fot. Archiwum autora

16

GAZETA SAMORZĄDOWA 10 (240) listopad 2013

Barczewskie Kalendarium
Listopda
Ciąg dalszy ze str. 15

1918.11.20 – podczas Jubileuszowego Zlotu
młodzieży szkolnej w Poznaniu, zrodziła się
myśl powołania na Warmii, Mazurach i Powiślu
Towarzystwa Sokolego. Takowe powstały
w Barczewie i Skajbotach.
1933.11.17 – w Barczewie odbyło się zebranie
młodzieży zrzeszonej w Niemieckim Towarzystwie Młodzieżowym.
1933.11.19 – w Barczewie odbyło się zebranie
Stowarzyszenia Boromeusza.
1935.11.06 – w Korszowie na Wołyniu urodziła
się Leontyna Sawicka, organizatorka i pierwsza
w powojennym okresie kierowniczka Domu
Kultury w Barczewie, kierowniczka Muzeum
biograficznego Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
1935.11.09 – w zorganizowanym przez Związek
Polaków w Niemczech w Olsztynie kursie
propagandy udział wzięli; Antoni Orłowski
i Kalisz z Barczewa, Kwiatkowski z Łęgajn,
Antoni Lorenckowski i Sarnowski ze Skajbot
oraz Franciszek Sznarbach z Kaplityn.
1938.11.09 – w budynku synagogi w Barczewie
odbywały się zajęcia warsztatowe.
1938.11.26 – urodził się ks. Waldemar Dylewski, wikariusz parafii św. Anny w Barczewie.
1948.11.03 – Zarząd Miejski w Olsztynie
przekazał majątek Łęgajny Państwowym
Nieruchomościom Ziemskim.
1948.11.04 – w Szkole Podstawowej w Wipsowie rozpoczął się kurs repolonizacyjny dla
dorosłych. Wykładowcami kursu byli: Bernard
Szulc – język polski, Helena Kozłowska –
historia i matematyka, Irena Żabczyńska –
geografia. Zapisało się przeszło 30 słuchaczy.
1968.11.22 – zmarł Antoni Kadziewicz,
współzałożyciel i pierwszy prezes Spółdzielni
Spożywców „Jutrzenka” w Barczewie.
1983.11.15 – Ryszard Wolski założył przy
Miejskim Domu Kultury w Barczewie zespół
taneczny „Promień”.
1988.11.05 – w kinie „Legenda” w Barczewie,
26 Drużyna Harcerska im. Marii ZientaryMalewskiej była organizatorem uroczystości na
70 – lecie powstania Związku Harcerstwa
Polskiego.
1988.11.05 – w Miejskim Domu Kultury
w Barczewie zorganizowano „Dzień Seniora”.
1988.11.07 – w Miejskim Domu Kultury
w Barczewie zorganizowano obchody 71.
Rocznicy Wybuchu Wielkiej Socjalistycznej
Rewolucji Październikowej i 70. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości Polski.
1988.11.11 – w Miejsko-Gminnym Domu
Kultury w Barczewie odbyła się V konferencja
sprawozdawczo – wyborcza Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej.
1988.11.19 – na przewodniczącego Rejonowej
Komisji Historycznej w Barczewie wybrano
Edwarda Kozerę.
1998.11.08 – J.E. ks. bp. Jacek Jezierski podczas
wizytacji parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe
pobłogosławił Drogę Krzyżową, którą dla
świątyni ufundowali parafianie.
2003.11.22 – w Barczewie przy parafii św. Anny
powstał chór Moderato.
W. Zenderowski

Informacje

Sprawozdanie z 46 Sesji Rady Miejskiej w Barczewie
Ostatnia sesja Rady Miasta odbyła się 28
października 2013 roku. Ze względu na remont w
ratuszu odbyła się w sali widowiskowej Centrum
Kultury i Promocji Gminy. Wzięło w niej udział
13 radnych. Nieobecni byli: Ryszard Kulesza
i Krzysztof Ludwiniak. Porządek obrad liczył 21
punktów. Najbardziej istotnymi zagadnieniami
były: analiza poziomu nauczania w szkołach na
terenie gminy, zmiana stawek podatku od
nieruchomości oraz sprawy bieżące.
Na początku sesji zebrani chwilą ciszy uczcili
pamięć: premiera Tadeusza Mazowieckiego oraz
ks. Infułata Juliana Żołnierkiewicza.
Analizę poziomu nauczania w placówkach
oświatowych gminy na podstawie raportu
Okręgowej Komisji Egzaminacyjne w formie
pokazu multimedialnego przedstawiła Hanna
Chyżyńska, Dyrektor Miejskiego Zespołu
Oświaty i Zdrowia w Barczewie. Wyniki
dotyczyły egzaminu, który pisali uczniowie po
ukończeniu klasy szóstej oraz gimnazjum.
Niestety nie napawają one optymizmem. W porównaniu z wynikami w skali kraju jak i województwa, nasi uczniowie wypadli dość słabo.
Dotyczy to szczególnie uczniów barczewskiego
gimnazjum. Znacznie lepsze wyniki uzyskali
uczniowie szkół niepublicznych. Burmistrz
Nitkowski prosił o zebranie z dyrektorami szkół
aby wprowadzić plan naprawczy. Radny Edward
Maciejewski dodał - Wyniki są zastraszające.
Każdego roku jest coraz gorzej.
Skarbnik miasta, Dorota Kondratowicz,
poinformowała zebranych o propozycji
podwyższenia stawek podatku od nieruchomości
średnio o 2 %. 9 głosami „za”, przy 1 głosie
„przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” radni
podjęli decyzję o tej podwyżce. Zgodnie
z propozycją burmistrza stawki podatku od

środków transportowych oraz stawki dziennej
opłaty targowej pozostaną niezmienione. Obie
uchwały radni poparli jednogłośnie.
W swoim sprawozdaniu Lech Nitkowski
wspomniał m.in. o tym, że rozpoczął się remont
ratusza oraz dawnego kościoła ewangelickiego.
Camping Tumiany, drugi raz z rzędu, zajął
1 miejsce w Polsce. Trwa remont ulicy
Wańkowicza w Barczewie. Trwa modernizacja
drogi gminnej w Kaplitynach. Trwa budowa ul.
Migdałowej w Wójtowie. Inwestycja w Skajbotach, dotycząca zbiornika małej retencji, rodzi
się w bólach. Kończy się inwestycja polegająca na
kanalizacji Ruszajn. Wspólnoty administrowane
przez ZBK wybudowały 6 kotłowni. Ogłoszony
został przetarg na przebudowę odcinka drogi
w Niedźwiedziu. W Ruszajnach została zamontowana ogólnodostępna siłownia „na
świeżym powietrzu”. Na posiedzeniu Komisji
Sportu, Kultury i Promocji Gminy Adam Perczyński przedstawił propozycję zorganizowania
w przyszłym roku regat żeglarskich na jeziorze
Dadaj. Byłby to jeden z punktów obchodów 650lecia Barczewa. W Barczewku odbyła się udana
impreza, którą był turniej tenisa stołowego.
Sporządzony został projekt budowy oświetlenia
ulicznego w Wipsowie. W tej chwili oczekiwane
jest pozwolenie na budowę. Jest już projekt na
budowę kanalizacji na osiedlu domków
jednorodzinnych w Barczewie. W studium
wykonalności „wchodzi” barczewska spółka
ZWIK. Trwa budowa, z pełnym odwodnieniem,
ulicy Ogrodowej w Łęgajnach. Ukończone
zostało zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Kronówku. Burmistrz obiecał także zajęcie się
problemem który powstał po remoncie stacji
paliw w Barczewie. Po modernizacji został
zainstalowany tylko jeden dystrybutor paliwa co

Barczewko tenisem stołowym stoi - By wykorzystać potencjał…
12.10.2013 r. w Barczewku odbył się już
trzeci turniej tenisa stołowego. Pierwsza edycja
imprezy miała miejsce w 2011 roku, a pomysłodawcą i organizatorem turnieju był
obecny radny z Barczewka, Krzysztof Ludwiniak. Jak sam mówi szukał sposobu na
wykorzystanie sali wiejskiej w Barczewku,
która po remoncie posiada duży potencjał.
Turnieje odbywają się zawsze jesienią,
ponieważ dni są coraz krótsze, a mieszkańcy,
zwłaszcza dzieci i młodzież mają więcej
wolnego czasu.
Należy wspomnieć, że od wiosny
ubiegłego roku w Barczewku funkcjonuje sekcja
tenisa stołowego. Pomysłodawcą i organizatorem jest Krzysztof Ludwiniak. Deklarację
udziału w tej sekcji złożyło początkowo 18
dzieci. Obecnie czynnie trenuje ok. 12 osób,
przy czym ciągle następuje rotacja. Jest to dobry
prognostyk, ponieważ krystalizuje się grupa
tych którzy są zdeterminowani aby się uczyć tej
dyscypliny i osiągać w niej sukcesy. Należy przy
tym wspomnieć, że w tegorocznym turnieju
w grupie do 12 lat, wszystkie trzy pierwsze
miejsca zajęły dzieci trenujące w tej sekcji.
Fundatorami nagród byli: Burmistrz
Barczewa, właściciel firmy Tewes Bis - Janusz
Skowroński, właścicielka gospodarstwa Agro-

Fot. K. Ludwiniak

turystycznego „Janczary” – Danuta Olejnik oraz
barczewskie Koło Platformy Obywatelskiej.
Wyniki tegorocznego turnieju:
Kategoria do 12 lat - 1. Piotr Budny –
Barczewko; 2. Martyna Łaszcz – Gady; 3.
Jakub Marcińczyk – Barczewko
Kategoria powyżej 12 lat: - 1. Krystian
Gradowski – Barczewko; 2. Damian
Grabowski – Barczewko; 2. Grzegorz
Jacobson – Barczewko.
Opr. Bogdan Caruk
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powoduje znaczne kolejki.
Interpelacje i zapytania radnych
Radna Halina Bronka - Dwukrotnie na sesji
pytałam o powód mętności rzeki Kiermas.
Otrzymałam dwie odpowiedzi – jedną
z barczewskiego urzędu miasta, drugą z Zarządu
Melioracji. Niestety nie zgadzam się z ich treścią.
Z odpowiedzi wynika, że odpowiada za to stan
barczewskiej kanalizacji burzowej. Jednak
kanalizacja burzowa nie zmienia się od lat, a
woda w rzece uległa zmianie. Będę to
monitorowała w przyszłym roku.
Radny Andrzej Moszczyński dopytywał o zamierzenia firmy zajmującej się nieczystościami,
która chce prowadzić działalność na terenie
Łęgajn. Wątpliwości rozwiał Lech Nitkowski.
Ełcka firma Koma, która wywozi nieczystości
z części Olsztyna, chciałaby otworzyć punkt
odzysku i segregacji odpadów. Na razie jest to
tylko etap zamierzeń prowadzenia takiej
działalności na działce prywatnej. Urząd Miejski
na pewno nie pozostanie bierny w tej sprawie.
Obecnie wykonuje ocenę oddziaływania na
środowisko.
Sołtys Łęgajn Jan Zieliński skomentował to
w krótkich słowach - Obecnie trwa rekultywacja
terenu dawnego środowiska i nowy zakład
zajmujący się odpadami raczej nie powinien
powstawać.
Radny Edward Maciejewski pytał - kiedy na plac
budowy budynków socjalnych Łęgajnach
„wejdzie” wykonawca ? Pytał ponadto czy
wykonawca wybuduje drogę dojazdową, którą
ciężki sprzęt będzie przemieszczał się na budowę.
W swojej odpowiedzi Burmistrz Nitkowski
ujawnił, że wykonawcą tej inwestycji będzie
olsztyńska firma Rombud. Krzysztof Zdziarstek, Kierownik Wydziału Budownictwa,
Inwestycji i Ochrony Środowiska, dodał, że to
wykonawca ma określić taką drogę. Jeśli zajdzie
potrzeba ma ułożyć płyty betonowe, które potem
zdemontuje. Wykonawca ma dostarczyć
harmonogram rzeczowo-finansowy Radny
Moszczyński obawia się o stan tej drogi, którą
w chwili obecnej, bez trwającej jeszcze budowy,
ciężko jest przejść wiosną i jesienią.
Wiceprzewodniczący Jan Połowianiuk w imieniu rodziców uczniów szkoły podstawowej pytał
o doświetlenie przejść dla pieszych w okolicach
szkoły. Burmistrz obiecał zmonitorowanie tej
sprawy.
Rejnold Human sołtys z Leszna dopytywał
o sprawę busa, który ma dowozić uczniów do
szkół ponadgimnazjanych z Leszna ? Odpowiedział zastępca burmistrza Dariusz Jasiński Wedle obliczeń jednego z przewoźników
Mirosława Galskiego, po ewentualnym
uruchomieniu takiej linii, przewoźnik musiałby
otrzymać miesięczne dofinansowanie z urzędu
w kwocie 14-18 tysięcy złotych. Radny Jan
Suliński dodał, że dojazdy z Leszna można by
połączyć z dojazdami z Tumian, Kierzbunia
i Bartołty Wielkich.
W związku z tym, że część radnych przedwcześnie opuściła salę obrad (pozostało tylko 7
radnych, brak quorum) przewodniczący
Zbigniew Chlubicki zamknął obrady.
Grzegorz Gawrylczyk
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„Stomilowcy” w barczewskim gimnazjum …w życiu trzeba coś robić…
23 października 2013 roku Gimnazjum nr 1
im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie odwiedzili
przedstawiciele Olsztyńskiego Klubu Sportowego Stomil Olsztyn. Gośćmi byli: Andrzej
Biedrzycki (Dyrektor Sportowy, były piłkarz
Stomilu Olsztyn), Janusz Bucholc (obrońca,
kapitan drużyny), Arkadiusz Koprucki (obrońca), Paweł Głowacki (obrońca, pomocnik)
Grzegorz Lech (pomocnik, napastnik), Dawid
Mieczkowski (bramkarz, wychowanek Pisy
Barczewo, absolwent Gimnazjum nr 1 w Barczewie
W spotkaniu wzięli udział uczniowie
naszego gimnazjum, głównie młodzież z klas o
profilu sportowym - piłki nożnej. Piłkarze
Stomilu przedstawili swoje osiągnięcia
sportowe, podzielili się doświadczeniami z
przebiegu kariery. Zwrócili uwagę na to, że

oprócz sportu ważna jest też nauka - kariera
sportowa kiedyś się kończy, a jak powiedział
Dyrektor Sportowy Stomilu Andrzej Biedrzycki
- „w życiu trzeba coś robić” . Piłkarze Stomilu
Olsztyn to osoby pochodzące podobnie jak nasi
uczniowie z małych miasteczek i wsi, a bramkarz Dawid Mieczkowski jest mieszkańcem
naszego miasta i absolwentem Gimnazjum nr 1
w Barczewie.
„Stomilowcy” chętnie udzielali odpowiedzi
na pytania zadawane przez uczniów. Andrzej
Biedrzycki w imieniu klubu wręczył dyrektor
Alicji Hannie Sawickiej bilety wstępu na mecz
Stomil Olsztyn – Okocimski Brzesko. Każdy
z zaproszonych gości otrzymał z rąk pani
dyrektor podziękowania oraz pamiątkowe
aniołki wykonane przez uczniów naszej szkoły.
Następnie klasy sportowe rozegrały z zapro-

Fot. S. Długiński

Łęgajny – rozmowa z Janem Zielińskim sołtysem Łęgajn
Ciąg dalszy ze str. 11

pielgrzymki. Wielu mieszkańców, dzięki takim
inicjatywom, ma możliwość podróżowania po
naszym pięknym kraju. Może zobaczyć góry,
morze.
W jakiej sytuacji można było doświadczyć
poczucia jedności mieszkańców? Czy wzięli
w czymś udział z własnej inicjatywy?
- Kiedy były podtopienia. Nawet dzieci nosiły
worki z piaskiem. Na szczęście nie była to
ogromna tragedia, ale wzajemna pomoc była.
Solidarność międzyludzka.
- Tak. Myślę, że w tej kwestii, nie odbiegamy od
innych. W moim sąsiedztwie, jak jeden kosi,
porządkuje wokół posesji - to drugi nie może być
gorszy. To jest pozytywne.
Chcę, aby wszędzie tak się działo. Sołtys nie ma
możliwości, żeby załatwić wszystko jednocześnie - to, co zostało zaniedbane i to, co zaplanowane. We współpracy z innymi wiele można
osiągnąć. Sołtys może dużo zrobić. Środki,
którymi dysponuje są niewielkie. Ważne, by je
odpowiednio zagospodarować- wówczas mogą
mieć wartość wymierną o wiele większą.
W jaki sposób uzyskuje Pan informacje:
o czym społeczeństwo myśli, co czuje, jakie są
priorytety, przy tak znikomym zaangażowaniu
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mieszkańców?
- To problem. Rozmawiam. Staram się dawać
przykład - angażując się i podejmując różne działania. To ludzi otwiera. Jest najbardziej skuteczne
- przykład idący z góry.
O czym Pan marzy?
- Wszystko od marzeń się zaczyna. Jak człowiek
jest wytrwały, konsekwentny - to może je
zrealizować. Marzę, by ludzie byli pogodni.
Wówczas są zdrowsi, lepsza jest jakość ich życia a
to pociąga za sobą potrzebę tworzenia, działania.
Ludzie nie chcą mówić o swoich marzeniach,
gdyż obawiają się wyśmiania. A może jednak
puścić wodze wyobraźni? Odsunąć pesymizm.
Dać przyzwolenie na to, by zadziało się wiele
pozytywnych zdarzeń. Dostrzec światło nawet w
najciemniejszym tunelu.
Dlatego trzeba dawać pozytywny przykład.
Pokazywać, że nie wszystko jest czarne. Cieszyć
się z małych rzeczy. Zawsze staram się znaleźć
wyjście z zaistniałej sytuacji. Niejednokrotnie
słyszałem, że jestem niepoprawnym optymistą.
Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Styczyńska
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szonymi gośćmi, bardzo zacięty i wyrównany
mecz, który zakończył się remisem. Kulminacyjnym punktem spotkania była sesja
zdjęciowa. Każda z uczestniczących klas zrobiła
sobie pamiątkowe zdjęcie z piłkarzami Stomilu.
Spotkanie odbyło się w miłej i sympatycznej
atmosferze. Miejmy nadzieję, że zmotywuje
i ukierunkuje ono naszych uczniów do
osiągnięcia sukcesów.
Na podstawie materiałów dostarczonych przez
Sławomira Długińskiego opracował
Bogdan Caruk

Wojewódzki Turniej Baseballu
O Puchar Burmistrza Miasta Barczewo
We wtorek 12 listopada 2013 roku na hali
sportowej w Barczewie gościły 4 drużyny
baseballowe z naszego województwa rozgrywające zawody w kategorii młodzika o Puchar
Burmistrza Miasta Barczewo Lecha Nitkowskiego. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci i Rozwoju
Obszarów Wiejskich „Wrota” jego Prezes
Małgorzata Bałusz i trenerzy Piotr Smoleński
i Szymon Kurdynowski, a nagrody ufundowała
również GKRPA.
Barczewo po raz pierwszy w historii było
organizatorem „halowych zawodów wojewódzkich w baseballu” – do tej pory były to
turnieje na obiektach otwartych. Mimo końcówki roku do Barczewa przyjechały zespoły
z Zajączkowa Lubawskiego, Tylic, Lamkowa
oraz Bartołt Wielkich.
Turniej mógł odbyć się dzięki uprzejmości
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Barczewie Alicji
Sawickiej, która udostępniła obiekty do rozegrania turnieju. Podziękowania należą się
również gimnazjalistom, którzy pomagali
w organizacji turnieju i jego przebiegu tj.:
Krzysztof Kostrzewa, Karolina Wrocławska,
Szymon Stylka, Robert Kowalczyk, Bartłomiej
Mierzejewski, Mariola Trojanowska.
Wyniki: I miejsce – SP Tylice; II miejsce – SP
Bartołty Wielkie; III miejsce – SP Zajączkowo
IV miejsce – NSP Lamkowo.
Nagrody wręczyli goście: Burmistrz Barczewa
Lech Nitkowski, Dyrektor Oświaty Hanna
Chyżyńska, Dyrektor Gimnazjum nr 1 Alicja
Sawicka.
Składy drużyn z Gminy Barczewo:
SP Bartołty Wielkie: Dawid Düsselkamp,
Aleksandra Kondrat, Mateusz Domański, Jakub
Chorążewicz, Damian Andronanis, Lilianna
Kaczyńska, Dominik Czajkowski, Kacper
Łomżyński, Andżelika Ciemerych, Dawid
Dobiecki, Monika Góralczyk, Krystian Zwolan,
Tomasz Krajza, Trener Szymon Kurdynowski.
NSP Lamkowo: Dominik Romański, Mateusz
Majewski, Weronika Myśliwiec, Agata
Maćkiewicz, Magdalena Wiszniewska,
Aleksandra Potyrała, Natalia Majewska,
Wiktoria Miszczak, Paulina Romańska, Paulina
Mrozek, Michał Bagiński, Paweł Kostrzewa,
Trener Piotr Smoleński.
Szymon Kurdynowski

Sport

Kilka pytań do...Rozmowa z trenerem GKS Pisa Barczewo Sebastianem Kwiatkowskim

Fot. Archiwum Pisa Barczewo

Jaką rolę w Pana życiu odgrywa piłka nożna?
- W piłkę zacząłem grać w wieku 12 lat w grupach
młodzieżowych MOKS Stomil Olsztyn i od
tamtego czasu piłka towarzyszy mi każdego dnia.
To moja pasja, bez której nie wyobrażam sobie
funkcjonowania. Nawet będąc na urlopie
największym relaksem jest dla mnie obejrzenie
meczu, lub ciekawego treningu renomowanych
zespołów.
Od kiedy Jest Pan związany z „Pisą”? Jakie
były Pana wcześniejsze losy sportowe?
- W piłkę gram ...grałem (teraz już tylko rekreacja)
20 lat w rozgrywkach ligowych od młodzika do
drużyn seniorskich Stomilu. Zagrałem w lidze
makroregionalnej (liga połączonych województw) juniorów i rezerwach, które występowały w IV lidze. Miałem się od kogo uczyć.
Tomek Radziwon, Krzysztof Kowalczyk
ówcześni reprezentanci kraju drużyn młodzieżowych, Norbert Witkowski (Arka Gdynia,
PAOK Saloniki, obecnie Górnik Zabrze) i jeszcze
wielu niezłych graczy, niestety to nie ta liga co
dziś. To był faktyczny czwarty poziom rozgrywek
bo grały w tej lidze takie zespoły jak Wigry
Suwałki, Dolcan Ząbki, Znicz Pruszków, czy
Gwardia Warszawa.
Latem 2003 roku rozpocząłem przygotowania do
sezonu z Olimpią Olsztynek. W tym czasie już
mieszkałem w Barczewie i pomimo "spartańskich" warunków jakie tu panowały w porównaniu do drużyny z Olsztynka za namową
przyjaciół przeniosłem się do Pisy. Początki były
ciężkie bo nawet prezes wspominając moje
„wejście" do drużyny uśmiecha się bo myślał, że
słowo ambicja jest mi obce. Mam nadzieje, iż
swoją pracą udowodniam każdego dnia
przydatność dla klubu i miasta.
Pierwszy zespół „Pisy” aktualnie skupia
zawodników związanych z naszą gminą,
w poprzednich sezonach różnie to bywało?
Z czego to wynika?
- Trenerem pierwszego zespołu jestem od maja
2013. Ciężko mi wypowiadać się za poprzedników, którzy chętnie sięgali po tak liczną grupę
zawodników niezwiązanych emocjonalnie
z naszą gminą. Myślę, że to jednak prywatne
ambicje i chęć „zrobienia wyniku już"

decydowały, a nie nauczenie i wprowadzenie
naszej przecież bardzo zdolnej młodzieży. Tacy
zawodnicy jak Rafał Ziembowicz (5 bramek),
Rafał Kowszun, Adam Borkowski (4 ), Adam
Pruchniewski, Paweł Sławiński (1) to bardzo
młodzi chłopcy w większości 16-17 latkowie, a z
powodzeniem radzą sobie na arenie wojewódzkiej. Oczywiście jeszcze sporo pracy przed
nimi, ale widać że się jej nie boją bo imponują mi
zaangażowaniem i frekwencją na treningach jak
większość moich podopiecznych.
Dlaczego według Pana dzisiaj młodzież nie
garnie się do uprawiania sportu?
- To chyba problem naszych czasów. Dobra
doczesne jak komputery, konsole, telefony,
zabawki i inne gadżety nie wymagają wysiłku
fizycznego. Z coca-colą i chipsami można
siedzieć przed monitorem godzinami. Sport to coś
co zaszczepi w dzieciach pierwszy trener,
nauczyciel a przede wszystkim rodzic. Sztuką jest
nie zrazić na pierwszych zajęciach, zawodach
młodego "sportowca", a wyzwolić pokłady
pozytywnej energii do pracy niezależnie od
dyscypliny i tu jest już nasza rola.
Największe problemy z którymi boryka się
Pański klub?
- Myślę że każdy klub nie tylko w naszej gminie,
niezależnie od dyscypliny odpowie - finanse. Pisa
to klub który rozwinął się niesamowicie przez te
10 lat, które z bliska obserwuję. Od poziomu
sportowego poprzez infrastrukturę, aż do
mentalności ludzi, którzy z nim są związani. Mnie
osobiście marzy się lepsza baza treningowa, bo
boisko główne mamy jedno z najlepszych
w województwie, ale klub który ma 6 drużyn
w tym dwie seniorskie nie może bazować na
jednym dobrym „placu". Ale wszystko idzie w
dobrym kierunku.
Dlaczego, według Pana w naszej gminie nie ma
żadnej drużyny grającej choćby w V
lidze?(dawniej liga okręgowa)
- Ale mamy dwie drużyny w A-klasie, bezpośrednim zapleczu i to naprawdę dobry wynik.
W klasie B grają jeszcze Łęgajny. Uważam, że
jesteśmy stosunkowo małą gminą i to jest jej
sukces utrzymać cztery kluby piłkarskie.
A sportowo wielkość miejscowości stanowi o jej
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potencjale. Myślę że fajny kompromis powstał
w Ramsowie gdzie Niedźwiedź połączył się z
Tempem Wipsowo i całkiem przyzwoicie to
wygląda. To pokazuje, że trzeba rozmawiać i
umieć działać dla dobra sportu ponad podziałami.
A wiem, że nie zawsze te dwie miejscowości
darzyły się miłością sportową)
Osiągnięcia sportowe, z których jest Pan
dumny?
- Mam nadzieję, że te dopiero przede mną....?
A najcenniejsze do tej pory to jako zawodnik
ZETO Olsztyn Amatorskie Mistrzostwo Polski
w halówce TKKF w 1997 roku. Wygraliśmy
w finale z drużyną gospodarzy w Łodzi. A jako
trener dumny jestem z tego co na dziś udało nam
się zbudować z pierwszą drużyną. Dotrzeć
i ponownie zmotywować młodych do pracy (bo
wcześniej ktoś ich ignorował), a doświadczonych
zawodników do pomocy i odpowiedzialności za
cały zespół. W przerwie letniej opuściło nas 7
zawodników z Olsztyna i spora grupa ludzi nie
tylko z Barczewa już przed sezonem
zdegradowała nas z IV ligi. Nie popadamy
w samo zachwyt, wiemy że mnóstwo pracy przed
nami, ażeby utrzymać się w pierwszej piątce, ale
jest to cel jak najbardziej realny!
Założenia i plany sportowe na rundę wiosenną
oraz sezon 2014/15 roku? Czego Panu życzyć?
- Przede wszystkim utrzymanie się w pierwszej
piątce i walka o czwartą pozycję. Ale celem
nadrzędnym jest 100% - towe zdrowie wszystkich
zawodników. W tym sezonie mieliśmy mnóstwo
pecha. Najpierw Rafał Kowszun fatalnie
zakończył poprzednie rozgrywki (poważna
kontuzja kostki), po której do dziś nie wrócił do
pełni formy. W Ełku Bartosz Rodzeński, a z
Warmiakiem Łukta Dawid Maciążek (urazy
kolana) przez co przedwcześnie zakończyli rok.
Dawida czeka operacja i to duża strata dla naszej
defensywy. Będziemy mu pomagać jak tylko
potrafimy, ażeby szybko wrócił do pełnej
sprawności. Przyszły sezon to na razie wielka
niewiadoma, choćby pod względem kształtu ligi.
Jednakże, jak zdrowie będzie dopisywało zawodnikom to nie mamy się czego obawiać.
Dziękuję za rozmowę.
Bogdan Caruk
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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

