Luty 2013
- 4 lutego nieznany sprawca ukradł rynny i blachę miedzianą z budynku mieszkalnego w Łęgajnach. Straty oszacowano na ok. 1.200 zł.
- 5 lutego w Nikielkowie nieznany sprawca
z ciągnika siodłowego (tzw. ciężarówki) ukradł
2 akumulatory. Właściciel wycenił straty na
2 tys. złotych.
- 7 lutego o godz. 13 na ul. Wojska Polskiego
barczewscy policjanci zatrzymali pijanego
kierowcę Volkswagena Passata. Jadący „na
dwóch gazach” mężczyzna miał aż 3 promile
alkoholu w wydychanym powietrzu.
- 6 lutego w Łęgajnach sprawcy narodowości
romskiej, o nieustalonej tożsamości, dokonali
kradzieży pieniędzy. Korzystając z nieuwagi
gospodarzy domu, w którym usiłowali sprzedać
swoje towary, ukradli 1.100 zł.
- 7 lutego także w Łęgajnach syn okradł matkę.
Wyciągnął jej z torebki 1.000 zł. Pieniądze
zostały odzyskane, a wyrodny syn przyznał się
do kradzieży.

- 9 lutego w Niedźwiedziu 3 sprawców ukradło
metalowe elementy o łącznej wartości ok. 416
zł. Sprawcy zostali szybko ustaleni, niestety
swoje „złodziejskie łupy” sprzedali w punkcie
skupu złomu.
- 8 lutego w Barczewie 3 nieletnich chłopców
ukradło ze sklepu odzież o łącznej wartości 251
zł. Młodzi złodzieje szybko zostali namierzeni,
a skradziona odzież w całości odzyskana.
- 13 lutego na ul. Tuwima w Barczewie została
ujawniona kradzież energii elektrycznej.
Pomysłowy złodziej „złota rączka” podłączył
się poza licznikiem do sieci energetycznej.
Sprawca kradzieży został ustalony i ma teraz
do zapłacenia rachunek opiewający na kwotę
1.600 zł.
- bardzo burzliwy i dramatyczny przebieg
miały Walentynki (14 lutego) w hotelu
robotniczym przy ul. Olsztyńskiej w Barczewie. Podczas małżeńskiej kłótni mężczyzna
usiłował zadać nożem cios swojej żonie. Na
szczęście kobiecie udało się wyswobodzić
z rąk oprawcy. Mężczyzna został zatrzymany
i decyzją prokuratora tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.
- 15 lutego w Krupolinach „wpadło” w ręce
policji 3 sprawców, którzy od połowy grudnia
do połowy lutego dokonało 3 włamań do

garaży. Złodzieje kradli głównie maszyny i urządzenia elektryczne, blachę oraz urządzania
pomiarowe. Poszkodowani straty wycenili na
7,5 tys. złotych. Niestety skradzionego sprzętu
nie odzyskano, ponieważ złodzieje spieniężyli
go w punkcie skupu złomu.
- 18 lutego na ul. Wojska Polskiego w Barczewie zuchwali złodzieje w „biały dzień”
ukradli z terenu jednej z firm aż 100 sztuk płyt
gąsienicowych. Poszkodowany właściciel
firmy wycenił straty na 5 tys. złotych. Sprawcy
jak dotąd nie zostali ustaleni.
- 23 lutego w Kluczniku barczewscy policjanci
natrafili na dowód przestępstwa. Na drzewie
wisiał, częściowo już rozebrany, dzik. Kłusownicy złapali zwierzynę we wnyki. Postępowanie jest w toku, bowiem sprawcy jak dotąd
nie są ustaleni.
W lutym barczewscy policjanci zatrzymali 11 osób poszukiwanych listami gończymi.
W dalszym ciągu barczewscy stróże prawa
kontynuują akcję „Trzeźwy poranek”. W losowo wybrane dni tygodnia badają trzeźwość
kierowców. Policjanci wraz z nadejściem
wiosny rozpoczną także częstsze pomiary
prędkości samochodów, szczególnie w terenie
zabudowanym.
Zebrał Grzegorz Gawrylczyk

Nagroda dla młodej artystki z Wipsowa
Piękne ujęcie nowego-starego Barczewa
Rozalia Wojszel z Wipsowa zajęła 1 miejsce
w prestiżowym wojewódzkim konkursie
fotograficznym na pocztówkę okolicznościową
pt. "Pocztówka dla Europy"! Projekt był
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i organizowany przez Europe Direct
Olecko przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie
Rolniczej.
Celem konkursu było popularyzowanie
w Unii Europejskiej wiedzy o Regionie Warmii
i Mazur - jego kulturze, architekturze,
przyrodzie, ale przede wszystkim włączenie
młodzieży w kształtowanie tego europejskiego
wizerunku naszego Regionu. Rozalia przedstawiła w konkursie m.in. zdjęcie: Staw Młyński
w Barczewie. To właśnie to zdjęcie zdobyło
uznanie całej Komisji Konkursowej oceniającej
w sumie 24 młodych artystów i ich 92 zdjęcia.
Jest to jedno z piękniejszych ujęć nowegostarego Barczewa.
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Informacje
Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Gmina Barczewo z Laurem „Najlepszym z Najlepszych”
Sukces goni sukces - tak śmiało można
skomentować kolejną nagrodę jaką otrzymało
Barczewo. Gmina znalazła się w gronie
tegorocznych laureatów Nagrody Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Laur
Najlepszym z Najlepszych” w kategorii „Rozwój
społeczno-gospodarczy regionu”. Jest to nagroda
w plebiscycie wyłaniającym swoistych
ambasadorów naszego regionu, osoby bądź
instytucje, za ich doniosłe dokonania, zdobyte
wyróżnienia oraz spektakularne sukcesy na skalę
ogólnopolską i międzynarodową. Sukces cieszy
tym bardziej, że nagrodę w tej samej kategorii
otrzymało także Gospodarstwo Ogrodnicze
Łęgajny. Wręczenie nagród odbyło się 14 marca
2013 roku podczas uroczystej, jubileuszowej
gali, która odbyła się w Filharmonii WarmińskoMazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Olsztynie.
- Laur jest okazją do uhonorowania ludzi, firm,
instytucji z Warmii i Mazur, o których w minionym roku usłyszała Polska, Europa i świat –
mówi Jacek Protas, Marszałek Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. - W ten sposób doceniamy inicjatywy mieszkańców naszego regionu,
których sukcesy wpływają na pozytywny
wizerunek Warmii i Mazur. Żyjemy w przepięknej krainie, bogatej historią, tradycjami,
kulturą, ale przede wszystkim bogatą ludźmi.
Gala „Najlepszym z Najlepszych” miała
bardzo podniosły, bo jubileuszowy charakter. Już
po raz dziesiąty Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego uhonorował ludzi,
firmy, instytucje z Warmii i Mazur, o których
głośno było w ubiegłym roku. Do tej pory laury
odebrało już 300 osób i instytucji, a teraz
dołączyli do tego grona kolejni laureaci.
Wyróżnienia przyznano w 8 kategoriach
- „Sport”, „Kultura, literatura, muzyka”,
„Ochrona zdrowia”, „Działalność społeczna”,
„Rozwój społeczno-gospodarczy regionu”,
„Ochrona środowiska, rolnictwo, zdrowa
żywność”, „Turystyka” oraz „Biznes”. I właśnie
w kategorii „Rozwój społeczno-gospodarczy
regionu” gmina Barczewo nie miała sobie
równych. Wyróżnienie ma podwójny charakter,

Fot. M. Matuszewski

bo jako pierwszy na scenę wkroczył Marek
Romanowski, Prezes Zarządu Gospodarstwa
Ogrodniczego Łęgajny. Dzięki ludziom pracującym w dawnym kombinacie powróciły słynne
i smaczne pomidory z Łęgajn. W ubiegłorocznym
międzynarodowym konkursie „Red Dot Design
Awards” system identyfikacji wizualnej Gospodarstwa Ogrodniczego Łęgajny uzyskał RED
DOT (czerwoną kropkę).
W konkursie brano pod uwagę 4600 firm
z całego świata. Wizytówką firmy stało się logo
nawiązujące do pieczęci, operujące ilustracyjnym symbolem pomidora i liternictwem
przywodzącym na myśl pnącza krzewu.
Dwukolorowy logotyp ułatwia identyfikacje
nowej marki, a wyeksponowana nazwa i data
podkreśla długą tradycję firmy.
Następnie wyróżnienie z rąk Marszałka
Jacka Protasa, odebrał Burmistrz Barczewa Lech
Jan Nitkowski. Odbierając nagrodę, burmistrz
wyróżnionej gminy podkreślił, że „Laur
Najlepszym z Najlepszych” to efekt starań wielu
jego współpracowników i powód do dumy
wszystkich mieszkańców. Barczewo zostało
docenione za rewitalizację części Starego Miasta.
29 sierpnia 2012 r. Gmina Barczewo podczas
uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie otrzymała tytuł Modernizacja Roku 2011
w kategorii rewitalizacja obszarów i zespołów
urbanistycznych. Do konkursu zgłoszono

wówczas aż 922 projekty. Do finałowego etapu
zakwalifikowano blisko 100 inwestycji i to właśnie barczewska rewitalizacja nie miała sobie
równych. Projekt zrealizowano przy wsparciu
środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
Całość inwestycji kosztowała ponad 8.3 mln zł.
W ramach rewitalizacji odnowiono m.in.
kamienną nawierzchnię ulic, nawiązując do
dawnego wyglądu barczewskiej starówki. W ramach prac powstały też ciągi piesze, stylowe
oświetlenie ulic oraz odkrywki archeologiczne
z wystawionymi eksponatami, które są jedyną
taką ekspozycją archeologiczną „pod szkłem”
w północno-wschodniej części Polski.
- Gmina Barczewo świetnie wykorzystuje swój
potencjał i jest przyjazna dla przedsiębiorców uzasadniał przyznanie wyróżnienia Jacek Protas,
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zwieńczeniem uroczystej gali w olsztyńskiej filharmonii był koncert. Dla gości
i laureatów zaśpiewała Anna Maria Jopek. Podczas rozmów po zakończeniu części oficjalnej,
Burmistrz Barczewa był jedną z najbardziej
zajętych osób z powodu przyjmowania
niezliczonej liczby gratulacji i pochwał. O
nagrody w kolejnych edycjach także możemy
być spokojni. Tym bardziej, że władze gminy
choć „z laurami” - na laurach bynajmniej nie
Ciąg dalszy na str. 20

Piłkarze Pisy w gronie najlepszych sportowców Warmii i Mazur
Adam Borkowski, Rafał Maciążek, Adrian Kaczmarczyk…
Złote trio z „Pisy” Barczewo otrzymało
nagrody podczas uroczystej Gali Sportu
podsumowującej ubiegłoroczne dokonania
zawodników z województwa warmińskomazurskiego. Utalentowani barczewscy piłkarze
znaleźli się w gronie ponad 100 sportowców,
wyróżnionych za sukcesy na
Igrzyskach
Olimpijskich i Paraolimpijskich, Mistrzostwach
Świata, Europy i Polski. Młodzi piłkarze z Barczewa stanowili trzon reprezentacji Warmii
i Mazur, która w lipcu 2012 roku w Krakowie
zdobyła złoty medal na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży.
Czwarta już edycja Gali Sportu odbyła się
w środowy wieczór 6 marca. Gospodarzem
uroczystości w Filharmonii im. Feliksa
Nowowiejskiego w Olsztynie był Jacek Protas,
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazur-

Fot. G. Gawrylczyk

skiego. Galę poprowadził duet - Iwona Pavlović i Michał Olszański. Popularnej „Czarnej
Mamby” nikomu nie trzeba przedstawiać, jak
i jednego z prowadzących „Pytanie na
śniadanie” na antenie Programu Drugiego
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TVP. Jednak przede wszystkim Michał
Olszański jest dziennikarzem sportowym
Radiowej Trójki i na sporcie zna się jak mało
kto. Niekwestionowanymi bohaterami uroczystości byli młodzi zawodnicy, bo to właśnie
oni w minionym roku odnosili najwięcej
sukcesów na sportowych arenach w Polsce i na
świecie. I właśnie wśród 18 najlepszych
młodych piłkarzy znaleźli się trzej zawodnicy
„Pisy” Barczewo.Siedemnastoletni sportowcy
pamiątkowe statuetki odebrali z rąk żeglarza
Tomasza Rumszewicza, olimpijczyka z Igrzysk
w Montrealu w 1976 r. Głosami kibiców
najpopularniejszym trenerem sportu młodzieżowego roku 2012, został trener piłkarski
Janusz Czerniewicz. Drużyna prowadzona
przez trenera Czerniewicza zdobyła w ubiegłym
Ciąg dalszy na str. 5
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Urząd Miejski informuje
Informacje na temat stanu zaawansowania inwestycji
przewidzianych do realizacji w 2013 roku.
Renowacja i adaptacja budynku kościoła
poewangelickiego, ratusza oraz remont z wyposażeniem muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, dzięki czemu nastąpi wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo poprzez
renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego.
- 13.03.2013 r. gmina Barczewo podpisała
z Warmińskim Przedsiębiorstwem Budowlanym S.A. z siedzibą przy ul. Partyzantów 26
w Olsztynie, umowę na realizację powyższej
inwestycji. Wartość umowy opiewa na kwotę
brutto 2 890 059, 60 zł. Termin wykonania
zamówienia obejmuje okres od dnia podpisania
umowy do 31 października 2014 roku (data
podpisania protokołu odbioru końcowego
inwestycji). W ramach tej inwestycji zostaną
wykonane prace projektowe, a po uzyskaniu
niezbędnych decyzji i pozwoleń, prace budowlane, których efektem będzie wzrost potencjału turystycznego w gminie Barczewo.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ruszajnach.
- 07.03.2013 roku nastąpiło otwarcie ofert złożonych w ramach przetargu nieograniczonego
na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruszajny. W przetargu swoje oferty
złożyło łącznie 6 firm. Obecnie trwa sprawdzanie ofert. Przeprowadzone zostało również zapytanie ofertowe na sprawowanie nadzoru in-

westorskiego nad realizacją tej inwestycji. Wygrała oferta firmy „LEST” Inżynieria Sanitarna
Stefana Lewandowskiego z Olsztyna i w najbliższych dniach zostanie zawarta umowa
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez budowę placów zabaw i miejsc
spotkań mieszkańców w miejscowościach:
Niedźwiedź, Odryty, Ramsowo, Szynowo.
- 11.03.2013 r. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w ramach przetargu nieograniczonego
na realizację powyższej inwestycji. W przetargu
swoje oferty złożyło 7 firm. Obecnie trwa
sprawdzanie ofert. Profilowanie dróg gruntowych na terenie gminy Barczewo.
- Rozstrzygnięto przetarg na profilowanie dróg
gruntowych na terenie gminy Barczewo.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma „SONTRANS” Katarzyny Sontowskiej z siedzibą
w Sętalu, za cenę 259 468,50 zł. Oferta tego
wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza. Jest ofertą, która nie podlega
odrzuceniu oraz spełnia przyjęte przez
zamawiającego (gminę Barczewo) kryterium
najniższej ceny. Spełnia również warunki
opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz wymogi ustawy - Prawo
zamówień publicznych i przepisy szczególne.
Podpisanie umowy nastąpi 29.03.2013 r.
Budowa ujęcia wody dla potrzeb przeciwpożarowych miasta przy ul. Niepodległości
w Barczewie.

- Przeprowadzono zapytanie ofertowe na realizację powyższego zadania. Zapytania wysłano do trzech firm. W postępowaniu swoją ofertę złożył jedynie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z Barczewa za cenę brutto 39
975,00 zł. Wykonawca spełnił wymagania
i warunki określone w tym zapytaniu ofertowym. 11.03.2013 r. została podpisana umowa
na realizację powyższego zadania. Planowany
termin wykonania 07.06.2013 r.
Wykonanie oznakowania tras kajakowych.
- Przeprowadzono zapytanie ofertowe na realizację powyższego zadania. Zapytania wysłano
do dwóch firm. Informację umieszczono także
na stronie internetowej barczewskiego Urzędu
Miasta ze względu na ograniczoną liczbę wykonawców specjalizujących się w znakowaniu
szlaków kajakowych. W postępowaniu swoją
ofertę złożył jedynie olsztyński oddział PTTK
za cenę brutto 26 750,00 zł. Zaoferowana
kwota przewyższyła środki finansowe jakie są
zabezpieczone w tegorocznym budżecie gminy
na ten cel. W związku z powyższym przeprowadzone zostały negocjacje i ostatecznie wykonawca zrealizuje te zadanie za kwotę 25 000,00
zł (brutto). Umowę podpisano 13.03.2013 r.
Termin realizacji zamówienia 28.06.2013 r.
Opracował Grzegorz Gawrylczyk na
podstawie materiałów dostarczonych przez
Aleksandrę Hodt

Barczewo pod znakiem ślimaka „Cittaslow”
W trosce o kulturę dobrego życia
Do tego, że w Barczewie żyje się coraz
lepiej raczej nie trzeba nikogo przekonywać.
Kolejnym potwierdzeniem tego faktu ma być
przystąpienie gminy Barczewo do Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast „Cittaslow”.
Społeczności należące do „Cittaslow”
zdecydowały się robić wszystko, co mogą, żeby
pozwolić mieszkańcom i gościom cieszyć się ich
miastami i po prostu poprawić jakość życia.
Decyzję o przystąpieniu do tego zacnego
stowarzyszenia barczewscy radni podjęli
bezwzględna ilością głosów. Obecnie w barczewskim magistracie trwają prace nad przygotowaniem mnóstwa dokumentów potrzebnych
do tego, aby formalnie wstąpić w szeregi
stowarzyszenia. W wielkim skrócie Cittaslow
(Slow City) jest organizacją non profit. Jej celem
jest promowanie i rozpowszechnianie kultury
dobrego życia poprzez badania, eksperymentowanie, stosowanie rozwiązań dotyczących organizacji miasta. Szeregi stowarzyszania mogą zasilić jedynie miasta liczące do
50 tys. mieszkańców, które zobowiązały się
pracować nad poprawą jakości życia swoich
mieszkańców. Udział w tej organizacji oznacza
konieczność poszanowania szeregu wymogów
kwalifikacyjnych. Chodzi m.in. o wspieranie
tradycyjnych lokalnych potraw, gościnności,
informacji dla turystów, które mają im pomóc
doświadczyć prawdziwie „lokalnych” przeżyć.
Międzynarodowa sieć „Cittaslow” liczy obecnie
166 miast w 25 krajach świata, w tym dziewięć
z Polski. Miasta Slow Cities nie są stolicami
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stanów lub województw czy siedzibami
regionalnych rządów, lecz silnymi lokalnymi
społecznościami, które zdecydowały się
poprawić jakość życia swoich mieszkańców
i krzewić tzw. kulturę dobrego życia. Do
polskiego stowarzyszenia „Cittaslow” należy
osiem miast z Warmii i Mazur: Reszel,
Bisztynek, Biskupiec, Lidzbark Warmiński,
Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Ryn i Lubawa oraz Murowana Goślina w Wielkopolsce.
Starania o członkostwo rozpoczęły także
Gołdap i Dobre Miasto.
Ideą ruchu, którego symbolem jest
sympatyczny ślimak, jest rezygnacja z intensywnego stylu życia na rzecz spokoju, natury
i tradycji. I właśnie pomarańczowy ślimak,
symbolizuje ucieczkę od wielkomiejskiego
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pośpiechu i ma być gwarancją jakości usług
turystycznych. Podkreśla się, że bycie „slow”
nie oznacza pozostania „w tyle”. Przeciwnie,
oznacza używanie nowych technologii w taki
sposób, by miasteczka i miasta stały się
idealnym miejscem do życia.
A wszystko zaczęło się w 1999 roku we
Włoszech, dzięki pomysłowi Paolo Saturnini,
burmistrza Greve di Chianti i burmistrzów kilku
innych małych miasteczek. Pomysł zaakceptowany został przez Prezydenta Slow Food w celu
rozszerzenia filozofii Slow Food na społeczności lokalne i przeniesienia tej koncepcji
w praktyce do życia codziennego.
Oczywiście z przynależności do Cittaslow
płynie mnóstwo korzyści, ale trzeba spełnić
także sporo wymagań z wielu dziedzin: ochrony
środowiska (m.in. systemu kontroli jakości
powietrza, wspierania rozwoju alternatywnych
źródeł energii, redukcji graffiti i niepożądanego
rozwieszania plakatów), infrastruktury miejskiej (m.in. tworzenia publicznych obszarów
zieleni, przywrócenia oryginalnych warunków
historycznych zabudowy miejskiej, stworzenia
infrastruktury miejskiej sprzyjającej wygodzie
i funkcjonalności życia mieszkańców, dostosowanie przestrzeni architektonicznych do
poruszania się osób niepełnosprawnych, ogólnie
dostępne publiczne toalety), produktów
lokalnych (m.in. przeprowadzania corocznych
spisów typowych produktów, wdrażania
programów edukacji smaku, inicjatywy
zachęcające do ochrony produktów i rzemiosł
Ciąg dalszy na str. 5

Informacje

Z posiedzenia Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Barczewa…
Problem bezrobocia w gminie Barczewo
6 lutego 2013 r. odbyło się kolejne
posiedzenie Rady Gospodarczej działającej przy
Burmistrzu Barczewa. Tym razem posiedzenie
miało charakter szczególny, ponieważ dotyczyło
jakże ważnego problemu bezrobocia w gminie
Barczewo.
Na zaproszenie Lecha Jana Nitkowskiego,
burmistrza Barczewa w posiedzeniu rady wzięły
udział: Krystyna Dudzińska, dyrektor Urzędu
Pracy Powiatu Olsztyńskiego w Olsztynie oraz
Jolanta Filipek, kierownik Centrum Aktywizacji
Zawodowej MUP i UPPO w Olsztynie.
Jak zwykle nie zawiedli barczewscy przedsiębiorcy, którzy licznie przybyli do sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie, gdzie odbyło się posiedzenie rady.
Na początku spotkania dyrektor Dudzińska,
naświetliła skalę i istotę problemu jakim jest
bezrobocie. Chciała również poznać zdanie
i potrzeby barczewskich właścicieli firm. Każdy
z uczestników spotkania otrzymał do wypełnienia
ankietę badającą potrzeby pracodawców.
Otwarta dyskusja z barczewskimi przedsiębiorcami dobitnie pokazała, że założenia
urzędników z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej są słuszne, jednak życie zazwyczaj
pisze nieco odmienne scenariusze. Właściciele
firm są przytłoczeni biurokracją. Narzekają także
na „nieżyciowe” przepisy i rozporządzenia. Prosimy o bardziej „czytelne zasady gry”
– apelował Henryk Różycki, właściciel jednej
z barczewskich firm.
Choć w woj. warmińsko-mazurskim od lat panuje
najwyższe w kraju bezrobocie, pracodawcy
mówią, że trudno im znaleźć dobrych i doświadczonych pracowników. Dotyczy to różnych
stanowisk: od obsługi hotelowej po dyrektorów
instytucji. W naszym regionie wciąż brakuje
dobrych szkół o profilu zawodowym, które są
kuźnią przyszłych fachowców. Według danych
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
w warmińsko-mazurskiem pracy nie mają
obecnie 122 tys. 394 osoby, prawo do zasiłku dla
bezrobotnych ma niespełna 20 proc z nich.
Pozostali żyją z zasiłków z opieki społecznej,
utrzymuje ich rodzina (często renta czy

Piłkarze Pisy w gronie najlepszych sportowców
Warmii i Mazur

Fot. W. Zdaniuk

emerytura jednego z domowników idzie na
utrzymanie kilku osób) lub dorabiają „na
czarno”. Aż 34 procent bezrobotnych w regionie
pracy nie ma już od roku i dłużej. Większość
bezrobotnych, bo aż 52,1 proc., to kobiety,
a niemal połowa wszystkich bezrobotnych (49,5
proc.) mieszka na wsi.
- Najgorsze jest to, że 70 % bezrobotnych w ogóle
nie szuka pracy - mówi Krystyna Dudzińska.
Bezrobotni głównie zadowalają się tzw.
ubezpieczeniem zdrowotnym, które kosztuje
urząd pracy 53 zł w skali miesiąca od 1 osoby.
Wśród bezrobotnych dominują osoby słabo
wykształcone i młode (blisko połowa
bezrobotnych to ludzie w wieku do 44 lat). Dane
wojewódzkiego urzędu pracy wskazują, że bez
pracy jest aż 32,9 proc. absolwentów gimnazjów
i 28,2 proc. absolwentów zawodówek. Osoby
z wyższym wykształceniem to 8,8 proc.
bezrobotnych.

Najgorsze pod względem liczby bezrobotnych są
miesiące zimowe. Wraz z wiosną, kiedy ruszają
prace sezonowe i sezon turystyczny, bezrobocie
spada. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
stworzyło nowy program aktywizacji bezrobotnych jednak objęte nim mogą być tylko osoby
przed 30-stym rokiem życia oraz 50-latkowie
i starsi. W samym Olsztynie działa 22 tys. firm,
zaś w powiecie olsztyńskim firm jest 9 tys.
Urzędniczki z urzędu pracy zachęcają
pracodawców do zatrudniania bezrobotnych na
staże oraz do skorzystania z refundacji kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Bezrobotny, który zdecyduje się założyć własną
firmę może otrzymać 21 tys. bezzwrotnej
pożyczki.
Grzegorz Gawrylczyk

Barczewo pod znakiem ślimaka „Cittaslow”

Ciąg dalszy ze str. 4

Ciąg dalszy ze str. 4

roku złoty medal Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży. Oczywiście nie można zapominać
o tym, że Adam Borkowski, Rafał Maciążek,
Adrian Kaczmarczyk piłkarskiego rzemiosła
uczyli się i nadal je doskonalą w barczewskim
klubie. To, czego nauczyli się pod okiem
barczewskich trenerów zaprocentowało w postaci powołania do mocnej drużyny, jaką jest
kadra rocznika 1996 Warmińsko-Mazurskiego
Związku Piłki Nożnej.
W ubiegłym sezonie zloty tercet został włączony przez trenera Dariusza Maleszewskiego
do kadry pierwszego zespołu „Pisy” i grał
w czwartoligowych rozgrywkach. Mając takie
talenty w drużynie o zwycięskie mecze możemy
być spokojni.
Grzegorz Gawrylczyk

regionu), turystyki i promocji (m.in. gościnności, istnienia dobrze oznaczonych tras
turystycznych, istnienie przewodnika miasta
w ramach ruchu „Slow” ) itp.
Włodarze Barczewa chcą wykorzystać
turystycznie położenie miasta, które jest
pierwszą miejscowością na trasie z Olsztyna w
kierunku Wielkich Jezior Mazurskich. Dzięki
14 mostom gród nad Pisą nazywany jest
przecież „Małą Wenecją Północy”.
W ostatnich latach kosztem 8 mln zł
została zrewitalizowana część Starego Miasta.
Turystyczną atrakcją są odnowione zabytki
i jedyne w regionie tzw. kasety archeologiczne odsłonięte w czasie wykopalisk fragmenty
dawnych murów miejskich, które oszklono
i podświetlono.
W niedługim czasie, dzięki funduszom
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unijnym, Barczewo znacząco się zmieni.
Wyremontowany zostanie ratusz, a jego wieża
stanie się punktem widokowym dla turystów.
Gruntowny remont czeka także Muzeum im.
Feliksa Nowowiejskiego. W dawnym kościele
ewangelickim, po jego remoncie, powstanie
galeria sztuki i mała sala koncertowa.
W barczewskiej Radzie Miejskiej wielkim orędownikiem przystąpienia do Cittaslow
był i jest radny Jarosław Bonus, przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki, Kultury
i Promocji Gminy. Za stronę merytoryczną
przygotowania dokumentacji odpowiada Jakub
Żywicki, specjalista ds pozyskiwania funduszy
unijnych w barczewskim magistracie.
Grzegorz Gawrylczyk
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Z okazji Dnia Kobiet – wieczór pełen humoru
„NO” i „Kabaret Dworski”

A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał,
Jest więc odtąd na wieki i grzeszna i święta,
Zdradliwa i wierna, i dobra i zła,
I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza,
I anioł i demon, i upiór i cud,
I szczyt nad chmurami,i przepaść bez dna.
Początek i koniec…
J. Tuwim
W czwartek, 07 marca br., w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie, prowadzący spotkanie
Zbigniew Kozłowski wierszem zapoczątkował
Wieczór Kabaretowy z okazji Dnia Kobiet.
Natomiast Adam Jędraszek - witając wszystkie
przybyłe panie z okazji ich święta - zapowiedział,
że wieczór będzie wypełniony zabawnym
humorem, który zapewnią: „Kabaret NO”
z Olsztyna oraz „Kabaret Dworski” z Lidzbarka
Warmińskiego. Ponadto, w czasie przerwy
zapowiedziano loterię.
Pierwszy przed publicznością wystąpił
„Kabaret NO” z Olsztyna - laureat wielu
ogólnopolskich festiwali kabaretowych, którego
skład stanowili: Piotr Bierżyński i Sławomir Kula.
Zaprezentowany w skeczach humor artyści
zaczerpnęli z minionych lat XX wieku.
Rozpoczęło się wszystko od telepatii i oczyszczenia. Wykonawcom udało się nawiązać kontakt
z publicznością. Było o traumie i sytuacjach
zabawnych, z życia wziętych, szczególnie z klas
gimnazjalnych. Było też o maturze i o Siłaczce.
Wszystkie skecze czytelne, krótkie, wypełnione
humorem przypominały widzom dawne lata
i szkolny humor, widziany oczyma gimnazjalnego
nauczyciela, którego nie sposób ująć w kilku
zdaniach. Podczas przerwy, między występami
kabaretów, prowadzący spotkanie Zbigniew
Kozłowski i Adam Jędraszek przy pomocy
Grzegorza Tomasiewicza przeprowadzili loterię
fantową. Drugim zespołem tego wieczoru był
„Kabaret Dworski” z Lidzbarka Warmińskiego.

Fot. Zb. Kozłowski

Wystąpili: Paweł Sadowski, Arkadiusz JaksaJakszewicz, Piotr Bardoński, Alicja
Andrzejewska, Ewelina Banach-Bardońska. Jak
mówili o sobie - pochodzą z dworu biskupów
warmińskich, z miasta mężów znakomitych,
którzy przybyli do grodu Barczewa na święto
białogłowych, by szerzyć satyrę i prowokować
do śmiechu. Uwagę przyciągały stroje, prosta
scenografia, muzyka na żywo - skrzypce i
klarnet, a specyficzne dowcipy tworzyły
odpowiedni klimat, przenosząc widza w inny
świat. „Kabaret Dworski” w swoim repertuarze
zawarł w satyrze historycznej scenki prezentujące świat sprzed kilku wieków w krzywym
zwierciadle. Dominował strój, a wyśmienita
obsada i specyficzny język utrzymany w klimacie historycznym odnosił się do ponadczasowych problemów. Było o panach,

dworzanach, giermku, o kobietach, a zabawne
słowne przepychanki damsko-męskie, czy raczej
pałacowe konwersacje nagradzano śmiechem
i brawami.
Organizatorem wieczoru, pełnego zabawnego humoru było Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie. Dyrektor i pracownicy za
pośrednictwem „Wiadomości Barczewskich”
dziękują sponsorom, Państwu: Oldze Szemplińskiej, Teresie Napierało, Małgorzacie Majder,
Januszowi Jasińskiemu, Jadwidze Ulążka,
Aleksandrowi Rychlikowi, Ewie Karkut, Annie
Hak, Marcie Walerian, Danucie Piórkowskiej,
Małgorzacie Krajewskiej oraz właścicielom:
firmy Zbigniew RAMSKO Kozłowski i sklepów:
Sklepu Chemicznego „Gosposia” i Sklepu
„U Anity”.
W. Zenderowski

Z Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego…
„Spotkanie z poezją amatorską” na Dzień Kobiet
W środę, 6 marca br., w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie, odbyło się dwunaste z kolei
„Spotkanie z poezją amatorską”, tym razem
z okazji Dnia Kobiet. Prowadzące spotkanie
- Agnieszka Chojnowska i Magdalena Łowkiel,
w imieniu organizatorów i własnym, gorąco
przywitały przybyłe panie oraz rodzimych
poetów, którzy na ten dzień przygotowali swoją
poezję. Jako pierwsza wystąpiła Agnieszka
Chojnowska z wierszem autora niniejszego
artykułu, potem przeczytała swoich kilka
wierszy. Kolejne wiersze dedykowane paniom
recytowali: Janina Gruda, Magdalena Łowkiel,
Mirela Romanowska, Agnieszka Chojnowska.
Tego dnia po raz pierwszy publicznie swoją
poetycką twórczość zaprezentował Zbigniew
Brydniak. Tym samym dołączył do klubu
rodzimych poetów biorących udział w „Spo-
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tkaniu z poezją amatorską”. Potem swoje
wiersze czytali Marian Auguścik, Bronisław
Pączyński i kolejny raz Zbigniew Brydniak.
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Za oknem wyczuwało się wiosnę, w salonie
dominowała wyjątkowa atmosfera i panował
miły nastrój. Tematyką tego spotkania była
twórczość dedykowana kobietom, a w
szczególności matkom i żonom.
Przypomnijmy, że pomysłodawczynią
„Spotkań z poezją amatorską” jest Agnieszka
Chojnowska, która wspólnie z Magdaleną
Łowkiel, już drugi rok w Salonie Muzycznym
im. Feliksa Nowowiejskiego organizują
cykliczne spotkania rodzimych poetów.
Na zakończenie panowie, już nie
wierszem, lecz prozą, obecnym na spotkaniu
paniom, z okazji ich święta złożyli życzenia
i wręczyli kwiaty . Aby tradycji stało się zadość,
na koniec wszystkich obecnych zaproszono na
słodki poczęstunek i rozmowy w kuluarach.
Tekst i foto. W. Zenderowski

Informacje
Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur mieszka w gminie Barczewo

Anna Rok pierwsza w złotej dziesiątce
Od 9 marca wiemy, że Kobieta Sukcesu
mieszka w gminie Barczewo. Tytuł wraz ze statuetką, podczas jubileuszowej, XV Gali Kobiet
Sukcesu Warmii i Mazur powędrował do Anny
Rok. W finale znalazło się 10 kobiet pochodzących z naszego regionu. Wszystkie panie
w minionym roku odniosły sukces w wielu dziedzinach życia - biznesie, kulturze, nauce i medycynie.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
jubileuszowa gala odbyła się w sobotę 9 marca
2013 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Patronat nad uroczystością objęła prof. Danuta
Hübner, przewodnicząca Komisji ds. Rozwoju
Regionalnego w Parlamencie Europejskim.
Eurodeputowana zaszczyciła uroczystość swoją
obecnością, odbierając od organizatorów medal
XV-lecia Gali Kobiet Sukcesu.
Kandydatki do wyborów Kobiet Sukcesu
Warmii i Mazur zgłaszali przedstawiciele
regionalnych mediów, organizacji społecznych
i samorządów. Są nimi panie, które w minionym
roku były bohaterkami dziennikarskich
publikacji, zostały zauważone przez swoje
środowiska, otrzymały nagrody w różnych
dziedzinach. Spośród kandydatek Złotą
Dziesiątkę i spośród niej -Kobietę Sukcesu 2013
wyłoniła kapituła, składająca się z autorytetów
i uznanych postaci z naszego regionu.
O każdej z laureatek i jej dokonaniach można
napisać książkę. Tym bardziej możemy być
dumni, że nagrodę otrzymała nasza krajanka.
Anna Rok na co dzień jest kierownikiem Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Barczewie. Mieszka
w Kronowie. Jej mąż, Tomasz jest, prywatnym
przedsiębiorcą. To kobieta niezwykle aktywna,
działająca na przekór przeciwnościom losu. Pani
Anna z mężem wychowują swoje jedyne dziecko,
24-letnią córkę cierpiącą na rzadko spotykaną
odmianę autyzmu – zespół Williamsa, codziennie
wożą ją do Olsztyna na zajęcia terapeutyczne.
Pani Anna maluje, ilustruje książki. Ostatnio
ubarwiła swoimi pracami „Elementarz gwary
warmińskiej”, autorstwa Izabeli Lewandowskiej
i Edwarda Cyfusa. Tworzy grafiki, realizuje
projekty. Wypożyczalnia książek prowadzona
przez Annę Rok wygrała w regionalnym
konkursie „Biblioteka z dobrym klimatem”.
Kobieta Sukcesu jest także dziennikarzem
„Wiadomości Barczewskich” oraz prowadzi
2 teatry dziecięce. Na swoim koncie Anna Rok ma
także autorstwo karykatur do szopki noworocznej
z tekstami Władysława Katarzyńskiego.
Anna Rok pamiątkową statuetkę otrzymała
z rąk Piotra Grzymowicza, Prezydenta Olsztyna.
Na uroczystym wieczorze nie zabrakło burmistrza
Lecha Jana Nitkowskiego, który w serdeczny
sposób podkreślił licznie zebranym dokonania

Fot. Archiwum

Anny Rok dla gminy Barczewo. Podczas gali
burmistrz Nitkowski wręczył Annie Rok
barczewskiego Anioła Sukcesu.
Statuetkę dla Kobiety Sukcesu związanej
z Warmią i Mazurami, za osiągnięcia ogólnopolskie lub zagraniczne wręczyło również
Międzynarodowe Forum Kobiet. Nagrodę tę
odebrała pochodząca z Olsztyna, aktorka Anna
Samusionek - wiceprezes fundacji „Razem
Lepiej”. Głównym celem Fundacji jest pomoc
ofiarom przemocy domowej oraz rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Annę Samusionek pamiętamy ze znakomitych
ról w filmach: „Tydzień z życia mężczyzny”,
„Prawo ojca”, „Pitbull” „Plebania” czy „Czas
honoru”. Tradycją Gali jest też wręczanie
statuetki „Duża Buźka” mężczyźnie związanemu
z naszym regionem, którego kobiety podziwiają
za pasję życia i tworzenia. W tym roku statuetkę
otrzymał Ryszard Rynkowski. Artysta od ponad
10 lat społecznie i z chęcią wspiera działania
Fundacji „Elbląg”, Galę Filantropa Roku czy
koncerty charytatywne.
Podczas XV Gali Kobiety Sukcesu Warmii
i Mazur zaproszeni goście zobaczyli występy
Cyrku Heca założonego i prowadzonego przez
ubiegłoroczną laureatkę „Złotej Dziesiątki” Ewę
Dembek - Starostę Powiatu Nowomiejskiego.
Były też pokazy najlepszych kolekcji młodych
projektantów po XIV edycji wystawy FUTURE
na Poznańskim Tygodniu Mody „Wiosna 2013”.
Należy dodać, że jedną z wyróżnionych podczas
wieczoru w Centrum Konferencyjnym osób,
została Helena Piotrowska, autorka książki

„Hulajnitka”, poświęconej najwybitniejszej
artystce-mistrzyni gobelinu, barczewiance
Barbarze Hulanickiej. Organizatorem Gali było
Międzynarodowe Forum Kobiet.
Grzegorz Gawrylczyk
„Złota Dziesiątka” Kobiet Sukcesu Warmii
i Mazur 2013
1. Anna Rok - Kierownik Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Barczewie - zdobywczyni
głównego tytułu Kobieta Sukcesu Warmii
i Mazur 2013.
2. Mirosława Pietkiewicz - adwokat, członek
prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
3. Dr hab. Anna Organiściak-Krzykowska
- Prodziekan Wydziału ds. Nauki i Współpracy
Międzynarodowej, kierownik Katedry Polityki
Społecznej i Ubezpieczeń na Wydziale Nauk
Ekonomicznych UWM.
4. Małgorzata Grabowska - współwłaścicielka
firmy odzieżowej TIFFI.
5. Anna Lella - lekarz stomatolog.
6. Helena Piotrowska - pisarka, animatorka
kultury, społecznik, mieszkanka Olsztyna.
7. Beata Wrzosek - nauczyciel, terapeuta
z Elbląga.
8. Urszula Dyl-Nadolna - Starszy specjalista ds.
edukacji leśnej w Nadleśnictwie Spychowo.
9.Katarzyna Skłodowska - lekarz ginekolog
z Olsztyna.
10. Zofia Stankiewicz - sołtys wsi Idzbark koło
Ostródy.

Okolicznościowe spotkanie
W sobotę, 9 marca br., w Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie Zarząd Koła Emerytów i Rencistów przy Zakładzie Karnym w Barczewie z okazji Dnia Kobiet
zorganizował okolicznościowe spotkanie. Panie nie zawiodły, a frekwencja nie była mniejsza od ubiegłorocznej. Przewodniczący Koła Waldemar Olechowski ciepłymi słowami
przywitał przybyłe panie. Ponadto przekazał życzenia od Marka Kulwickiego - dyrektora Zakładu Karnego. Lampką wina wzniósł toast, życząc wszystkim paniom pogodnych dni,
a szczególnie zdrowia. Podczas spotkania wystąpił działający przy Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie zespół teatralny „Kabarecik Berecik”, którego opiekunem
jest Agnieszka Chojnowska. Wiersze z okazji Dnia Kobiet recytowały: Kinga Wróbel, Kinga Michalska, Alicja Plachimowicz, Magda Saczuk, Wiktoria Kajetaniak i Klaudia Grochowina.
Dalsza część spotkania przebiegła na muzyczną nutkę. Agnieszka Chojnowska i Magdalena Łowkiel z własnego repertuaru wykonały piosenki. Tak poetycko i
muzycznie, przy kawie i słodyczach w miłej atmosferze upłynęło tegoroczne świętowanie z okazji Dnia Kobiet.
W. Zenderowski
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Z życia wsi

BARK - Warmińskie Zagłębie Sadownicze
Wieś Bark położona jest przy DK nr 16.
Graniczy ze wsią Wrócikowo ( w kierunku
północnym). Nieco dalej z Kaplitynami i Bogdanami (na południe). Z kolei z Łęgajnami
w kierunku zachodnim. Wieś liczy kilkanaście
gospodarstw, głównie o produkcji sadowniczej
lub warzywniczej. Prawdziwe piękno wsi
zauważalne jest w miesiącach wiosennoletnich. Wówczas drzewa obsypują się różnokolorowym kwiatem, słychać odgłosy pracujących pszczół. Na twarzach gospodarzy rysuje
się uśmiech, z myślą o udanych zbiorach
i osiągnięciu sukcesu.

polepszy się stan naszej drogi w sposób trwały,
wtedy będzie można pomyśleć o innych
inwestycjach tj.: placach zabaw, oświetleniu.
Zazdrościmy tego innym wsiom. Na razie droga
jest dla nas najważniejsza. Do nas dojeżdżają
pracownicy naszych gospodarstw, odbiorcy
warzyw i owoców. Dojeżdżają mieszkańcy wsi.
Nie chcę, żeby przyjezdni patrzyli na naszą wieś
przez pryzmat stanu drogi. W tamtym roku
zwracaliśmy się do radnych Barczewa, aby
pieniądze przeznaczone na remont drogi były
nieco większe.

Rozmowa z Jarosławem Chilickim
–sołtysem wsi Bark.
Bark jest niewielką miejscowością. Liczy
kilkanaście gospodarstw. Czy łatwo zintegrować taką społeczność do podejmowania
wspólnych inicjatyw dla dobra wsi ?
- Mieszkańcy Barka są zadowoleni z tego, że
mimo małej społeczności - liczącej rzeczywiście
kilkanaście gospodarstw, są bardzo zintegrowani. W 1986 roku sami zbudowali
wodociąg. My jako jedna z nielicznych wsi
mamy własny wodociąg. Sami go obsługujemy.
Jeżeli są jakieś problemy- wzywamy
fachowców, składamy się na remonty z własnych pieniędzy i ten wodociąg jest naprawiany.
Cała wieś z niego korzysta. Pod względem
posiadania wodociągu jesteśmy ewenementem.
Takich rzeczy często się nie spotyka. Wielu ludzi
wręcz występuje z żądaniami do gminy- >my
nie mamy wodociągu, proszę nam go zrobić,
przecież mamy XXI wiek<. Nasza wieś
prawdopodobnie o coś takiego nie wystąpi.
Mamy w planie budowę kanalizacji. Ale to
w przyszłości. Kanalizacja może się przydać.
Każde gospodarstwo obecnie ma swoje szambo.
Trzeba je co jakiś czas opróżniać i wywozić.
Według przepisów wszystko musi być
prawidłowo utylizowane. Ale jeżeli chodzi
o wodociąg korzystamy z własnego, przez co są
niższe koszta. Tym samym mieszkańcy wsi są
bardziej zadowoleni. Następną rzeczą, z której
wieś jest zadowolona to aktywne działanie
lokalnej społeczności. Nawet kiedy nie możemy
doprosić się o równiarkę, bo jest problem
z dojazdem do naszej wsi, wtedy to nasi
mieszkańcy składają się pieniężnie i rozwiązujemy problem. Kupiliśmy pług. Tym pługiem
próbujemy równać drogę. Sami zrobiliśmy
specjalną szynę, której używamy także do tego
celu. W czasie gdy na drodze jest cienka warstwa
śniegu, sami przy pomocy pługa ją odśnieżamy.
Nie prosimy gminy. Do utwardzania nawierzchni we własnym zakresie kupujemy żwir
i nanosimy go. Żużel jest nieekologiczny. Nie
potrafimy w sposób profesjonalny utwardzić
naszej drogi. Jednakże nie czekamy, aby się
zniszczyła. Na wiosnę wjedziemy na drogę,
zrównamy wszelkie nierówności, sprawimy, że
będzie ona w lepszym stanie.
Bark jako zagłębie sadowniczo-warzywnicze jest bardzo cenione. Mieszkańcy
obecnie produkują bardzo zdrowe owoce
i warzywa. Preferują proekologiczną produkcję.
Znają je w Barczewie, w Olsztynie. Do tego
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Fot. N. Machałek (2)

stopnia potrafimy się zintegrować, że w sumie
jesteśmy samowystarczalni.. Jesteśmy zadowoleni, że potrafimy się tak fajnie zintegrować.
Jak każda wieś naszej gminy, macie państwo
fundusz sołecki. Czy może pan zdradzi
czytelnikom na co jest przeznaczany w waszej
miejscowości ?
- Cały fundusz sołecki przeznaczony jest na
utwardzenie drogi. Bardzo byśmy chcieli, żeby
w naszej wsi były postawione jeden lub dwa
punkty świetlne. Ale kiedy Fundusz Sołecki
przeznaczymy na postawienie punktów
oświetleniowych, wtedy nasza droga nie
zostanie utwardzona. Utwardzamy drogę
odcinkami. W jednym roku jeden odcinek,
w kolejnym drugi. Po drugim roku proces należy
powtórzyć. Marzeniem naszym jest profesjonalne utwardzenie drogi na całej jej
długości. Jako społeczność lokalna jesteśmy
doceniani przez pana burmistrza. Kiedy
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Z pana wypowiedzi wynika, że życie w Barku
to praca, praca i jeszcze raz praca we
własnym gospodarstwie i dla dobra
wszystkich mieszkańców. Czy macie państwo
czas na to, by organizować wiejskie spotkania
czy imprezy integracyjne?
- Właśnie. Imprezy jako takie nie odbywają się
we wsi. Największym atutem naszej wsi jest
produkcja dobrej, zdrowej, docenianej przez
wielu żywności. Czyli warzywa i owoce.
Chociażby to powoduje, że wieś jest z tego
znana. Jest to zagłębie sadownicze nie tylko
Barczewa czy Olsztyna, ale Warmii i Mazur.
Obserwuję naszych gospodarzy sadowników,
warzywników, jak z roku na rok odnoszą coraz
większe sukcesy w swojej produkcji. Nasi
gospodarze korzystają z funduszy unijnych. Ja
sam przyznam się, że uwielbiam czas, kiedy
rozkwitają drzewa owocowe. Jest wtedy
przecudnie. Pszczoły pracują, tworzy się wielki
ul. Zatem nasza cała wieś rozkwita. To taka
poetycka, nieco romantyczna przenośnia,
dotycząca opisu naszej wsi.
Dziękuję za rozmowę, w imieniu redakcji
życzę panu sołtysowi i wszystkim mieszkańcom wsi Bark obfitych zbiorów.
Natalia Machałek

Historia

Barczewo w obiektywie
Dziś prezentujemy Czytelnikom dwie fotografie
przedstawiające ten sam budynek przy ul.
Kraszewskiego 17. Pierwsza fotografia wykonana
została przed 1930 rokiem i ukazuje południową część
budynku z głównym wejściem, gdzie widoczni są
duchowni i trzy pierwsze siostry oraz osoby świeckie.
Przypomnijmy, że budowę domu ukończono na
początku września 1930 roku, a 29 września 1930
roku dom poświęcony został przez wikariusza
generalnego ks. Augusta Spannenkrebsa. Od tej pory
nosił nazwę: Okręgowy Dom Starców św. Jerzego
w m. Wartenburg. Na początku 1931 roku rozpoczęto
budowę drugiej części domu. Z chwilą zbudowania,
we wrześniu 1932 roku dom poświęcił kanonik
i arcyprezbiter barczewski ks. Jan Heller. Opiekę nad
starcami i chorymi objęły siostry ze Zgromadzenia
Sióstr św. Katarzyny z Braniewa. W końcu grudnia
1944 roku, na rozkaz władz niemieckich, dom starców
po opróżnieniu został oddany do dyspozycji dla
wojska. 12 stycznia 1945 roku zajęty został przez
sztab Grupy Armii „Środek”, którym dowodził gen.
płk Georg Reinhard. Po 19 maja 1945 roku rozpoczęły
się prace porządkowe i remontowe w celu
przywrócenia jego dawnej funkcji. Od 15 lipca 1946
roku rozpoczęło się przyjmowanie pierwszych
pensjonariuszy. Od czerwca 1950 do lutego 1957 roku
budynek był siedzibą olsztyńskiej Powiatowej Rady
Narodowej. Po licznych interwencjach, 19 marca
1958 roku został ponownie otwarty. Obecnie w Domu
Pomocy Społecznej w Barczewie otacza się opieką
146 pensjonariuszy. Druga fotografia wykonana
została z tego samego miejsca w 2012 roku i nie
obejmuje dobudowanej w 1931 roku drugiej części
budynku. Porównując ją z pierwszą fotografią, sprzed
ponad osiemdziesięciu lat, można zauważyć, że
z dawnego okresu zachowały się otwory okienne
i taras z półokrągłym wybrzuszeniem, a z okien znikły
kraty oraz inna jest metalowa konstrukcja poręczy, za
wyjątkiem balkonów.
Wojciech Zenderowski

Fot. Archiwum autora

Fot. W. Zenderowski

Z żałobnej karty. Ostatnie pożegnanie
Barczewie pożegnaliśmy śp. Bogusława
Barczyckiego, mieszkańca i wieloletniego
sołtysa wsi Biedowo, społecznika, powszechnie
znaną i pełną życzliwości osobę. Człowieka
kochającego swoją rodzinę, pracę i ludzi,
których na co dzień spotykał na swej drodze.
Bogusław Barczycki urodził się 12 maja
1952 roku, w miejscowości Jóźwików na
Kielecczyźnie. Życie go nie rozpieszczało. Po
ukończeniu szkoły pracował w gospodarstwie
rodziców, a następnie zawodowo, aby wspomóc
wielodzietną rodzinę. W 1970 roku zamieszkał
w osadzie Żarek koło Biedowa, w gminie
Barczewo, gdzie z początku pracował jako
robotnik leśny. W latach 1972-1973 w Olsztynie
odbył służbę wojskową. Po zawarciu w 1973
roku związku małżeńskiego wraz z żoną Ireną
zamieszkał w Biedowie, w kupionym
gospodarstwie rolnym. Krótko potem dał się
poznać jako dobry, wzorowy gospodarz.
Mieszkańcy, doceniając Jego osobowość i
pracowitość w 1979 roku wybrali Go sołtysem,
którą to funkcję pełnił nieprzerwanie aż do
śmierci. W tym czasie gospodarstwo rolne na

którym gospodarzył, wciąż unowocześniając,
stało się „Gospodarstwem Przykładowym”, za
co podczas dożynek odznaczony został
medalem „Zasłużonym dla Warmii i Mazur”.
Kolejnym wysokim wyróżnieniem był puchar
jaki otrzymał od Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Olsztynie, a w latach kolejnych
dyplomami.
Ks. Marek Paszkowski podczas mszy
żałobnej przypomniał drogę życiową śp.
Bogusława Barczyckiego. Opisał Go jako
człowieka kochającego rodzinę, oddanego,
niestrudzonego i pełnego życzliwości, który do
końca poświęcił się swojej miejscowości.
Zapisał się jako wspaniały mąż, ojciec i dziadek.
W ostatniej drodze uczestniczyły władze
samorządowe z burmistrzem Barczewa, sołtysi,
delegacje Urzędu Miasta i Straży Pożarnej z
Barczewa oraz liczni mieszkańcy gminy. Jego
mogiłę pokryły liczne wiązanki i wieńce.
Łącząc się w smutku z Rodziną zmarłego,
redakcja „Wiadomości Barczewskich” tą drogą
składa wyrazy głębokiego współczucia.
W. Zenderowski
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Fot. Archiwum redakcji

Żaden wiek nie jest dobry i żaden moment
na spotkanie ze śmiercią, szczególnie, gdy
dotyczy najbliższej nam osoby. W poniedziałek,
11 marca br., na cmentarzu komunalnym w

Informacje
Wolontariat w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
Łęgajny w programie PROJEKTOR

Fot. Archiwum ZSP Łęgajny(2)

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łęgajnach
prowadzi ścisłą współpracę z wolontariuszami
zaangażowanymi w program – Fundacji Rozwoju
Wolontariatu. Współpraca ma na celu
wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
i młodzieży uczących się w Zespole. W ramach
programu grupy studentów-wolontariuszy (od
dwóch do pięciu osób) realizują przygotowane
przez siebie projekty rozwijające wiedzę,
umiejętności oraz zainteresowania dzieci i
młodzieży. Studenci dzielą się z dziećmi swoją

wiedzą, przekazują pozytywne wzorce
i własnym przykładem zachęcają do rozwoju.
Program skutecznie łączy środowisko szkolne
i akademickie, umożliwiając wymianę
doświadczeń i wzajemną inspirację. Wzbogaca
ofertę edukacyjną Zespołu poprzez
najnowocześniejsze metody edukacyjne,
uwzględniające aktywność, energię i pomysłowość studentów. Projekty dotyczą
konkretnej dziedziny nauki, przedmiotu lub
wybranego obszaru aktywności. Są prowadzone
w trakcie roku szkolnego oraz w wakacje. Szkoła
udostępnia miejsce do realizacji projektów,
a także służy pomocą merytoryczną
i organizacyjną. Koordynator działań z ramienia
szkoły – Marzanna Moszczyńska, wspólnie
z wolontariuszami uzgadnia tematykę i formę
zajęć. Do tej pory zrealizowano 28 projektów
skierowanych do uczniów Szkoły Podstawowej
w Łęgajnach, Szkoły Filialnej w Barczewku
i Przedszkola Publicznego w Łęgajnach, między
innymi „Robocop oraz cyberoko”, „Śladami
Szerloka Holmesa”, „Witaminowe szaleństwo”,
„Czym jest dla mnie dzień 11 Listopada” i wiele
innych - plastycznych, muzycznych,
profilaktycznych. W pierwszym tygodniu

wakacji 2011/2012 grupa studentów prowadziła
zajęcia – półkolonie dla dzieci z Zespołu Szkolno
- Przedszkolnego.
Program promuje postawy aktywne wśród
uczniów, a także studentów, w których kształtuje
poczucie społecznej odpowiedzialności i solidarności, umożliwiając im jednocześnie
realizację swoich pasji i zainteresowań
w atrakcyjnej formule.
Marzanna Moszczyńska

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach… Dziecko - najlepsza inwestycja
Czwartek 14 marca 2013 r. z pewnością
zapisze się w historii Łęgajn złotymi zgłoskami.
To właśnie tego dnia miało miejsce uroczyste
otwarcie po modernizacji, budynku przedszkola
publicznego. Dawny budynek biblioteki
zupełnie nie przypomina opłakanego stanu w
jakim znajdował się przez długie lata.
Gruntowny remont, jaki przeszedł zasługuje na
najwyższe uznanie. Na przykładzie przedszkola
z Łęgajn widać jak można doskonale skorzystać
ze środków gminnych i unijnych. - To jest
modernizacja przeprowadzono wzorowo chwali Lech Jan Nitkowski, burmistrz Barczewa.
Gości przybyłych na uroczystość powitała
Elżbieta Kozłowska, dyrektor placówki.
Podziękowała wszystkim osobom, dzięki
którym przedszkole obecnie wygląda przytulnie
i nowocześnie. Okolicznościowe przemówienia
wygłosili burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski, Marek Szter, wicekurator oświaty
oraz panie z Rady Rodziców. Następnie
uroczyście została przecięta wstęga. Licznie
zebrani goście mieli możliwość zwiedzenia
pięknego budynku. Dzieci mają w nim do
dyspozycji 3 przepiękne sale. Pierwszą z nich
zajmują straszaki, drugą średniaki, a trzecią
najmniejsi milusińscy. Dzięki pieniądzom
z budżetu gminy wręcz imponująco wygląda
kuchnia i sprzęt się w niej znajdujący.
Oczywiście przylega do niej piękna i widna
jadalnia. Wszystko pachnie nowością i świeżością, nie dziwi zatem fakt, że zaproszeni
goście nie spieszyli się z opuszczeniem
budynku. Na co dzień do przedszkola uczęszcza
70 dzieci. Obsługę placówki stanowi 10 osób.
Dzieci z poszczególnych grup wiekowych
zaprezentowały na uroczystym otwarciu krótki
program artystyczny. A opuszczając każdą

Fot. W. Zdaniuk

z dziecięcych sal, goście otrzymywali na koniec
występów urocze prezenty samodzielnie wykonane przez przedszkolaki. Najstarsze dzieci
przygotowały przepiękne stroiki wielkanocne,
średniaki - sympatyczne kwiatki z papieru,
a najmłodsze przepyszne ciasteczka. Ale to nie
był koniec upominków tego dnia. Panie
kucharki przygotowały niespodziankę, wręczając dyrektor przedszkola przepyszny, kolorowy
tort. Koszt modernizacji całego budynku
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łęgajnach
zamknął się w kwocie 400.000 zł. Przysłowiową kropką „nad i” było pozwolenie sanepidu

na użytkowanie budynku wydane w grudniu
2012 roku. - Byłam wówczas najszczęśliwszym
dyrektorem przedszkola na świecie - podkreśla
Elżbieta Kozłowska. Budynek, w którym
obecnie mieści się przedszkole przez wiele lat
nie był gruntownie remontowany. I o tym
przypomina jeszcze stan elewacji zewnętrznej.
Dawniej znajdowała się w tym miejscu
świetlica, później biblioteka. Największym
problemem był opłakany stan stołówki, kuchni i
sanitariatów. Cała modernizacja podzielona
została na 2 etapy. Pierwszy etap dotyczył
remontu dachu, wymiany okien i drzwi. Drugi
etap dotyczył remontu wewnątrz. Niejako przy
okazji wykonywanych prac przybyła jedna sala.
Dzięki temu przedszkole mogło przyjąć jeszcze
trzydzieścioro najmniejszych dzieci. Opiekunem prac remontowych był Andrzej Juszczyk.
Nad pozyskaniem środków unijnych na ten cel
czuwali Katarzyna i Marcin Gnatowscy. Dzięki
funduszom pozyskanym z UE możliwe było
wyposażenie przedszkola w meble, zabawki,
pomoce i materiały dydaktyczne. Ponadto
w ramach projektu unijnego dzieci bezpłatnie
korzystają z dodatkowych zajęć: języka
angielskiego, rytmiki, warsztatów plastycznych,
indywidualnych zajęć logopedycznych i wyjazdów edukacyjnych. Wszystko w ramach
realizacji w roku szkolnym 2012/2013
programu „Przedszkole równych szans” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wicekurator oświaty Marek Szter w swoim przemówieniu nawiązał do tematu obniżenia
wieku szkolnego do 6 lat. Z tym wiąże się także
obniżenie wieku dzieci w przedszkolach.
Projekt ustawy przedszkolnej, który jest obecnie
na etapie końcowych konsultacji przewiduje,
Ciąg dalszy na str. 11
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Informacje
Dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kronowie z wizytą na Łotwie

„Uczenie się przez całe życie”
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie już po raz drugi uczestniczy w realizacji
Partnerskiego Projektu Comenius w ramach
programu „Uczenie się przez całe życie”
dofinansowanego przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji – Narodową Agencję
Programu „Uczenie się przez całe życie” w
Warszawie. Tytuł projektu to „UNITED
EUROPE – A PERFECT HOME TO LIVE IN”
(“Zjednoczona Europa – idealnym domem”).
Koordynatorem projektu jest Szkoła z Hunedoara
w Rumunii. Partnerzy projektu to Szkoły z:
Rumunii – Clubul Copiilor Hunedoara
(Hunedoara),
Łotwy - Ceres pamatskola
(Kandavas novads), Szwecji – Lyckeskolan
(Kinna), Bułgarii - Professional High School of
Mechanical Techniques (Sliven) i Polski –

Z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łęgajnach…
Ciąg dalszy ze str. 10

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kronowie.
Szkolnym koordynatorem w kronowskiej szkole
jest Pani Magda Jaroszewska – nauczyciel języka
angielskiego.
W ramach realizacji projektu chcemy
dowiedzieć się o narodowych kulturach i tradycjach oraz poszerzyć swoją wiedzę
geograficzną o Europie. Będziemy też dzielić się
doświadczeniem metodycznym i pedagogicznym, szczególnie w zakresie metod pracy
i innowacji pedagogicznych. Pragniemy też
rozwinąć umiejętności językowe uczniów w zakresie języka angielskiego, który jest językiem
projektu. Zakładamy, iż pozyskamy wiedzę
o różnorodnych systemach edukacyjnych w krajach partnerskich oraz sposobach i formach
współpracy szkoły z rodzicami, władzami
miejskimi oraz środowiskiem lokalnym.
Motywacją do udziału w projekcie była chęć
połączenia szkół i kultur rozrzuconych w różnych
częściach Europy.
Kulturowe dziedzictwo
każdej partnerskiej szkoły, jak również regionu
i kraju, będzie poznawane przez uczniów na
warsztatach prac ręcznych i sztuki kulinarnej,
a następnie przekazywane partnerskim szkołom.
Tradycje i zwyczaje rodzinne uczniowie będą
zgłębiać podczas wyjazdów w ramach wymiany
uczniów pomiędzy szkołami partnerskimi.
Głównym celem partnerskiego projektu jest
rozwój kompetencji językowych uczniów oraz
zwiększenie ich motywacji do nauki języka
angielskiego poprzez czynną współpracę
z uczniami szkół partnerskich za pośrednictwem
nowoczesnych technik komunikacyjnych.
Natomiast celami szczegółowymi projektu są:
poszerzyć znajomość języka angielskiego
w sytuacjach życia codziennego; poszerzyć
i utrwalić znajomość słownictwa związanego
z poszczególnymi zajęciami warsztatowymi;
docenić dziedzictwo kulturowe swojego regionu
i kraju a także swoich partnerów z projektu;
ustalić ścieżkę współpracy pomiędzy szkołą

a rodziną we wszystkich partnerskich krajach;
wypracować różne produkty (książki z przepisami kulinarnymi, plakaty, słownik wielojęzyczny, CD z prezentacją swojej szkoły i kraju,
gazetki tematyczne, artykuły do gazetki szkolnej)
dla swojej szkoły i dla wymiany z partnerami oraz
stworzyć książkę zawierającą zbiór doświadczeń związanych z pracą nad projektem.
Zadaniem końcowym jest stworzenie europejskiej książeczki o doświadczeniach związanych z udziałem w projekcie.
W naszej szkole dla potrzeb realizacji
projektu została powołana grupa uczniów z klas
IV – VI, którzy pod kierunkiem Pani Magdy
Jaroszewskiej realizują wszystkie zadania i cele
projektu komunikując się wyłącznie w języku
angielski. Ale nad realizacją poszczególnych
zadań w ramach projektu pracują tak naprawdę
wszyscy uczniowie szkoły razem ze swoimi
wychowawcami, nawet przedszkolaki. Wspólnie
podejmują działania w zakresie: Kuchnia –
tradycyjne potrawy bożonarodzeniowe, Tradycja
– najbardziej typowe zwyczaje wielkanocne,
Kultura – najważniejsze informacje o krajach
partnerskich, Historia
- najbardziej znane
i cenione osobistości, Przyroda – najpopularniejsze metody recyklingu, Informatyka –
redagowanie krótkich artykułów do gazetki,
przygotowywanie prezentacji PP, komunikacja
za pośrednictwem Internetu, tworzenie wirtualnych kartek okolicznościowych i Języki obce
– wymiany uczniów, słownik wielojęzyczny,
telekonferencje w języku angielskim, pisanie
życzeń w języku angielskim. Ponadto porozumiewają się z partnerami przez email,
facebook, stronę www, listy, skypa. Jednocześnie
w czasie dwóch lat trwania projektu będziemy
spotykać się w różnych krajach partnerskich
w celu wymiany materiałów, diagnozy realizacji
celów projektu oraz zapoznania się z partnerami,
ich szkołami, krajami i kulturą. Uczniowie
Ciąg dalszy na str. 20

Fot. W. Zdaniuk

że 1 września 2014 roku rodzice będą mogli
posyłać do przedszkola już 4-latki. A 2 lata
później również 3-letnie dzieci. Gmina będzie
musiała zapewnić tym dzieciom miejsce
w przedszkolu. Na razie są to plany
Ministerstwa Edukacji Narodowej i być może
niedługo zostaną wcielone w życie. Wicekurator
nadmienił także, że w ubiegłym roku najwięcej
6-latków z województwa warmińsko-mazurskiego poszło do szkoły właśnie w gminie
Barczewo.
Pedagog wszechczasów Janusz Korczak
twierdził, że kiedy się śmieje dziecko, śmieje się
cały świat. I właśnie ten szczery, dziecięcy
uśmiech wypełnia nowe przedszkole w
Łęgajnach.
Grzegorz Gawrylczyk
Fot. Archiwum NSP w Kronowie
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Szóstoklasisto, Rodzicu - wybór należy do Ciebie
Wybierz szkołę w Barczewie!
28 lutego 2013 roku w Gimnazjum nr 1 im.
Ziemi Warmińskiej w Barczewie, odbyło się
spotkanie nauczycieli z rodzicami i dziećmi
z klas szóstych. W pierwszej części spotkania
omówiono wyniki sprawdzianów wewnętrznych z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Przedstawiono procedury
i terminy związane ze sprawdzianem po szkole
podstawowej (faktycznym egzaminem zewnętrznym) klas szóstych.
W tym dniu zaprezentowano pełną ofertę
dydaktyczno-rekreacyjną szkoły. Szóstoklasiści
razem z rodzicami mogli obejrzeć pracownie,
w których odbywają się lekcje, zajęcia fakultatywne i sportowe. Był to przedsmak - Dni
Otwartych Gimnazjum, które oficjalne miały
miejsce 20 marca 2013 roku.
Wybór właściwej szkoły w dzisiejszych
czasach nie należy do najłatwiejszego zadania.
Już niedługo szóstoklasiści razem z rodzicami
będą musieli dokonać tego wyboru. Wybór
szkoły w życiu młodego człowieka odgrywa
wielką rolę - kształtuje drogę kariery i pasje.

Atuty barczewskiego Gimnazjum
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Baczewie jest szkołą na miarę XXI wieku. Jest
to nowoczesna, szkoła. Charakte-ryzuje się
przestronnymi wnętrzami, z kolo-rowymi
barwami na ścianach. Pracownie - plastyczna,
biologiczna, biblioteczna - oferują uczniom
wiele możliwości rozwojowych, nie tylko
w ramach działalności przedmiotowych.
Ucznio-wie w tych salach mogą rozwijać swoje
umiejętności i zdolności - co jest niewątpliwie
ważnym aspektem w życiu każdego człowieka.
Uczniowie mają możliwość wyboru nauki
języków obcych: angielskiego, niemieckiego,
rosyjskiego. Do zajęć wychowania fizycznego
dostępna jest nowoczesna sala, w której
uczniowie mogą grać w: piłkę nożną, siatkówkę,
koszykówkę, piłkę ręczną. Szkoła posiada
nowoczesne, bogato wyposażone pracownie:
fizyczną, biologiczną, plastyczną, informa-

tyczną, matematyczną. Przy bibliotece, w której
uczniowie spędzają kreatywnie czas, działa
szkolne centrum informacji. Miejsce to skupia
uczniów w czasie zajęć obligatoryjnych jak
i pozalekcyjnych.

akcji znicz i pomocy niepełnosprawnym.
Podejmowane przez nauczycieli gimnazjum
działania umacniają młodzież w duchu
utylitaryzmu społecznego.
Jako jedna z nie-licznych szkół w regionie,

Szkoła nastawiona jest na współpracę
z innymi regionalnymi szkołami, a także ze
szkołą w Hagen (Niemcy). Organizowane są
wymiany młodzieży, co uczy młodzież
samodzielności w działaniu, aktywnej nauki
języka niemieckiego i co najważniejsze, otwartości w stosunku do nowopoznanych osób.
Szkoła jest aktywnym organizatorem licznych
konkursów o tematyce krajowej (wiedza o regionie), jak również tematyce unijnej (szkolny
konkurs wiedzy o Unii Europejskiej EUROBUS). Szkoła posiada wiele obiektów sportowych i są to: boisko Orlik, siłownia (z której
korzystać mogą zarówno uczniowie szkoły, jak
i mieszkańcy Barczewa). Ponadto salę fitness
czy salę do gry w tenisa stołowego. Uczniowie
w ramach zajęć pozalekcyjnych mogą uczestniczyć w licznych wycieczkach integracyjnorekreacyjnych. Pasjonaci świata komputerowego znajdą też coś się dla siebie. Szkoła
posiada konsole X-Box. Do aktywnych działań
w ramach czasu wolnego zaliczyć można akcje
woluntarystyczne. Uczniowie co roku biorą
udział w wolontariatach: w zbiórce żywności,

nasze gimnazjum posiada elektroniczny
dziennik, który jest niewątpliwym atutem
ułatwiającym pracę nauczycielom. Dzięki
niemu także rodzice mogą w szybki sposób
uzyskać informację o postępach w nauce swoich
pociech. Uczniowie biorą udział w wielu
imprezach kulturalno-oświatowych. Uczestniczenie w takich wydarzeniach jak: „Kibicuj
z klasą” (organizowane w Warszawie), wizyta
w Strusiolandii, Dzień Papieski w Synagodze to tylko namiastka kulturalnego życia gimnazjalistów. Szkoła może pochwalić się także dużą
liczbą młodych stypendystów. Szkoła uczestniczy w projektach unijnych - co stawia ją na
szczeblu placówek, mających na celu wysoką
jakość kształcenia. Organizowane są także
spotkania z osobami znanymi z mediów
(ostatnim gościem w szkole była Iwona
Pavlović). Nad rozwojem kariery zawodowej
uczniów sprawuje pieczę Doradca Zawodowy.
W ramach planów rozwoju szkoły organizowana
będzie Szkoła Muzyczna I stopnia, której
centralna jednostka znajduje się w Dywitach.
Natalia Machałek

Fot. N. Machałek

Przedszkolaki w Szkole Podstawowej w Barczewie
Dni otwarte dla dzieci i ich rodziców
W Szkole Podstawowej w Barczewie od
2010 r funkcjonują klasy pierwsze dla sześciolatków. Placówka zapewnia im bezpieczeństwo
i właściwą atmosferę podczas zajęć. Daje
uczniom i rodzicom czytelną ocenę ich wysiłków,
pobudzając do dalszego rozwoju umiejętności
i zainteresowań. Twórcza kadra nauczycielska
ustawicznie kształci się, jest kompetentna i dobrze
przygotowana.
Nasza szkoła jest w pełni przygotowana na
przyjęcie dzieci sześcioletnich. Na ich przyjście
czekają kolorowe klasy, ciekawe pomoce
dydaktyczne, pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt.
Rokrocznie organizowane są dni otwarte
dla dzieci i ich rodziców, które dają
niepowtarzalną okazję poznania szkoły od
wewnątrz. W tym roku to 6 marca stał się ważnym
Fot. Archiwum SP 1 w Barczewie
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Informacje
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
Wielkanocna Zbiórka Żywności

W dniach 15-17 marca br., na terenie miasta i
gminy Barczewo odbyła się „Wielkanocna
Zbiórka Żywności”. Koordynatorem z ramienia
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich była
wiceprezes Danuta Zielonka. Stowarzyszenie we
współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie
zorganizowało zbiórkę żywności. Podobnie jak

w latach poprzednich, artykuły żywnościowe
były systematycznie odbierane ze sklepów z terenu miasta i wsi, skąd przywożono je do Centrum Kultury i Promocji Gminy przy ul. Słowackiego 5 w Barczewie. Tam, po ich segregacji
i zewidencjonowaniu, robiono paczki.
Duże słowa uznania należą się organiza-

Przedszkolaki w Szkole Podstawowej w Barczewie
Ciąg dalszy ze str. 12

wydarzeniem dla trzech grup sześciolatków
z barczewskiego przedszkola. W tym dniu wraz
ze swoimi wychowawczyniami złożyły one
wizytę w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie.
Na początku niezbyt pewnie czuły się w nowej
sytuacji, ale już chwilę po przywitaniu ich przez
panią Dyrektor Jolantę Pastuszenko, niepewność
zniknęła, a na twarzach naszych milusińskich
pojawiło się zainteresowanie tym, co za chwilę
miało się dziać na scenie. Niespodzianek było
wiele. Na początek dzieci obejrzały wspaniałe
przedstawienie przygotowane przez uczniów
z klasy III c pod kierunkiem pani Jolanty
Pawłowiec. Dzieci ze skupieniem obejrzały
popisy młodych aktorów. Następnie każda z grup
przedszkolnych rozeszła się do sal szkolnych na
zajęcia przygotowane przez nauczycielki
edukacji wczesnoszkolnej.
W jednej z sal dzieci pod okiem pani
Bożeny Zalewskiej i Ewy Juszczyk mogły
poznać tajniki zajęć plastycznych. Z wypiekami
na twarzy, według własnego pomysłu podjęły się
malowania farbami pięknych kwiatków wyciętych ze styropianu.
Podczas zajęć prowadzonych przez panią
Katarzynę Kowalczyk dzieci przekonały się, że
nie wystarczy już tylko kreda i tablica by
poznawać otaczający świat. Z pomocą nauczycielki poznały możliwości, jakie daje tablica
interaktywna. Ten wirtualny świat pozwolił
przyszłym uczniom nie ruszając się z sali

lekcyjnej, znaleźć się w różnych miejscach.
Używając „magicznych sztuczek” dzieci przekonały się jak prosto można korzystać z tego środka
przekazu.
To jak ważne jest bezpieczeństwo sześciolatki przekonały się na zajęciach prowadzonych
przez panią Joannę Ferenz. Dzieci przypięte
w autochodziki odwzorowywały sytuacje drogowe, ucząc się właściwych zachowań na drodze.
Emocji i zabawnych sytuacji było wiele, szczególnie gdy przez nieuwagę małych kierowców
dochodziło do kolizji autochodzików. Wtedy
z pomocą przychodził policjant, który karał
mandatem sprawców wypadku.
Wspomnieć należy, iż zajęcia dla dzieci
z przedszkola przygotowane i przeprowadzone
były przy współudziale uczniów z klas III, co
miało na celu integrowanie dzieci starszych z
młodszymi.
Po części oficjalnej sześciolatki z licznymi
upominkami w dłoniach, pod okiem opiekunów
ze starszych klas zwiedzały szkołę. Były między
innymi w gabinecie pani dyrektor, w gabinecie
pani pielęgniarki, w świetlicy. Następnie
odwiedziły klasy młodsze, gdzie mogły usiąść w
szkolnych ławkach i założyć na plecy prawdziwy
uczniowski tornister.
Mamy nadzieję, że zorganizowane zajęcia
w znacznym stopniu przybliżyły sześciolatkom
wyobrażenia o naszej szkole.
Joanna Ferenz
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torom akcji Wielkanocnej Zbiórki Żywności,
członkom Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich oraz tym, którzy wnieśli duży wkład
zaangażowania, poświęcając swój wolny czas dla
potrzebujących. Byli to: Danuta Zielonka, Alina
Jakończuk, Danuta Łowkiel, Magdalena Łowkiel,
Anna Jakończuk, Lech Krawczyk i Robert
Karabin. Przy zbiórce pracowali Robert Cygan,
Adam Bujanowicz i Łukasz Brysz z Zakładu
Karnego. Do akcji włączyły się miejscowe
instytucje, udzielając pomocy w transporcie. Były
to firmy: Zakład Budynków Mieszkalnych kierowca Dariusz Kowalski, Zakład Usług Komunalnych – kierowca Leszek Bedra i Jacek
Domański oraz Leszek Krawczyk – własny transport.
W ramach tegorocznej Wielkanocnej Zbiórki
Żywności Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich współpracowało ze Zbigniewem Podlaskim
- dyrektorem Gimnazjum nr 1 w Barczewie i opiekunami 66 wolontariuszy: panią Elżbietą Kozłowską, - dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek
w Łęgajnach, panią Ewą Dawidczyk - dyrektorem
Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Wipsowie, z panem Janem Marcinem Malinowskim
- dyrektorem Niepublicznego Zespołu Szkół
w Ramsowie. W tym roku ze szkół w Łęgajnach,
Wipsowie i Ramsowie w zbiórce żywności wzięło
udział łącznie 30 wolontariuszy.
Żywność zbierano w 8 sklepach na terenie
gminy i 15 na terenie miasta - łącznie w 23
placówkach handlowych, przy udziale 96
wolontariuszy. W trakcie zbiórki mieszkańcy
przekazali najpotrzebniejsze artykuły, takie jak:
mąka, cukier, makaron, kasza, ryż, konserwy
i słodycze, w łącznej ilości 1097,51 kg. Z zebranej
żywności wykonano 288 paczek, które dotarły do
rodzin najbardziej potrzebujących pomocy.
Wiadomo, że jest to kropla w morzu potrzeb, ale
jest to także nadzieja na lepsze, radośniejsze
święta w wielu domach.
Gorące słowa podziękowania należą się
wszystkim mieszkańcom miasta i gminy
Barczewo za zakup żywności i przekazanie jej
podczas zbiórki. To świadczy o Państwa
wrażliwości na występujące potrzeby rodzin,
które na co dzień zmagają się z problemem
finansowym. Gorące podziękowania kierowane
są pod adresem pani Marioli ŁukowskiejJuckiewicz za nieodpłatne udostępnienie
pomieszczeń na Wielkanocną Zbiórkę Żywności.
Pani Danuta Zielonka, za naszym pośrednictwem
skierowała słowa podziękowania do wszystkich,
którzy włączyli się do akcji na rzecz Wielkanocnej
Zbiórki Żywności, a szczególnie do właścicieli
sklepów za ich życzliwość i przychylność
inicjatywie.
Tekst i foto. W. Zenderowski

Rodzinie zmarłego

śp. Bogusława
Barczyckiego
wyrazy głębokiego żalu
i szczerego współczucia
składają
Władze Samorządowe Barczewa
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Jubileusz 205 - lecia. Łapka (niem. Lapken)
Tam, gdzie obecnie znajduje się wieś, 2 km
na północ na trasie Barczewo - Jeziorany,
dawniej znajdowały się pola osadnicze
oznaczone kamieniami granicznymi, na którym
to obszarze zamieszkiwało pruskie plemię.
Przyjmuje się, że było to po roku 1435. Miejsce
nosiło ślady obwałowania, a powierzchnia
przedstawiała nieregularny trapez. Z początku
była to osada bez nazwy o luźnej zabudowie.
Dawniej miejsce wymieniane było jako Leśne
Łąki, na których mieszkał leśnik. Po większej
części las został wycięty i rozparcelowany, gdzie
na ponad czterdziestu miejscach założono
gospodarstwa. W ten sposób powstała wioska,
w której później założono szkołę. Przez środek
Łapki przebiega rów, niegdyś zwany Strużką.
Jako wieś powstała uchwałą magistratu miasta
Wartenburg na początku 1808 roku i zaliczana
jest do najmłodszych wiosek leżących w granicach gminy. Z chwilą powstania, graniczyła
z miejskim lasem należącym do m. Wartenburg.
Nazwa wsi wywodzi się od wyrazu „łapka”
(niem. Lapken). Od początku wieś Łapka
zaliczana była do typowo polskich miejscowości. Jej mieszkańcy to w większości katolicy
posługujący się językiem polskim, z rzadka
warmińską gwarą. Na podstawie spisu
dowiadujemy się ,że w 1861 roku 370 mieszkańców posługiwało się językiem polskim, a
tylko 29 niemieckim. W 1864 roku, po upadku
powstania styczniowego mieszkańcy dali
schronienie kilku powstańcom.
Nie zachowały się informacje dotyczące
daty założenia polskiej szkoły. Wiadomo, że
miała jednego nauczyciela i działała jeszcze
w roku 1910. Po tej dacie była to szkoła
niemiecka. W marcu 1920 roku do szkoły
uczęszczało 70 dzieci z rodzin polskich i 15
niemieckich oraz było w niej dwóch nauczycieli.
Pomimo starań rodziców, władze niemieckie

Fot. Archiwum autora (2)

nigdy nie wyraziły zgody na otwarcie we wsi
polskiej szkoły.
W roku 1889, w ramach Towarzystwa
Czytelni Ludowych, we wsi powstała
biblioteczka polska ze 100 książkami, którą
prowadził do 1891 roku gospodarz Kuszyński.
Na podstawie spisu z 1910 roku wiadomo, że we
wsi działało Towarzystwo Polskie oraz 2 Róże
Różańcowe. W latach 1936-1939 bibliotekarzem był Józef Fox, aktywny członek wielu
polskich organizacji i towarzystw. Za swą
działalność został w drodze przymusowej
licytacji pozbawiony przez hitlerowców
gospodarstwa, następnie osadzony w obozie

100 lat temu. Na Dzień Kobiet
Zazwyczaj, kiedy oglądamy stare rodzinne
fotografie, nie zawsze pamiętamy kogo i kiedy
uwiecznił fotograf. Czy to jest nasza prababcia,
a może sąsiadka z naprzeciwka, a może ktoś
z bliższej rodziny? Gorzej, kiedy przeglądamy
kolekcjonowane stare fotografie sprzed stu lat
z naszego miejsca zamieszkania, gdzie odnajdujemy zupełnie obce osoby. Tak nie opisana na
odwrocie fotografia znika wraz z ostatnimi
świadkami jej zaistnienia. Co więcej, nie
musimy przypominać, że im starsza fotografia,
tym trudniej przychodzi nam ją opisać i odpowiedzieć na pytanie, kogo przedstawia. Ludzie
odchodzą i często nikt o nich później nie
pamięta, czas nieubłaganie mija, a wraz z nim
zmieniają się ludzie i ich wygląd. Nie zmienia
się tylko stara fotografia, mała tekturka z wizerunkiem osoby zapisanej w ułamku sekundy
przez miejscowego fotografa.
Na łamach „Wiadomości Barczewskich”
pisaliśmy o tzw. „złotym wieku fotografii”,
gdzie na przełomie XIX i XX wieku w miastach
powstawały pierwsze zakłady fotograficzne
zwane jako atelier. Tam mistrz prosił
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fotografowanego, aby patrzył w jednym
kierunku, nie poruszył się i siedział nieruchomo.
A kiedy zapisał nasz obraz na szklanej płycie,
był szczęśliwy, że nie zmarnował czasu swego
i drogiego materiału światłoczułego. Pisaliśmy
także o pierwszych widokówkach czarno
-białych i kolorowych.
W dzisiejszym numerze prezentujemy
wykonaną w 1913 roku fotografię z nadrukiem
kolejnego zakładu fotograficznego, pana
Josepha Herrmann, mieszkańca wówczas m.
Wartenburg, którego atelier mieściło się przy
Louisenstr. (dzisiejsza ul. Mickiewicza). Dane
fotografa są widoczne u dołu wraz z herbem lub
logiem zakładu pośrodku. Fotografia przedstawia dwie panie, Być może to mama i córka,
a może przyjaciółki. Tego nikt nie wie.
Proszę zwrócić uwagę na charakterystyczny
ubiór pań, raczej nieodświętny, na co wskazują
białe fartuchy. Zapewne imion pań nigdy nie
poznamy.
W. Zenderowski
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koncentracyjnym i zamordowany. W latach
1922-1939 w Łapce do Związku Polaków w Niemczech należały 22 osoby: Augustyn Brosch,
Józef Brosch, Maria Brosch, Józef Fox, Johann
Grabosz, Maria Gradowska, Weronika
Gradowska, Grzegorz Gradowski, Ignacy
Gradowski, Otto Gradowski, Nerowski, Andrzej
Reiss, Emilia Ruch, Jan Ruch, Jan Ruch,
Senkowski, Jan Thiel, Zuzanna Thiel,
Wichmann, Jan Zimmermann i Rudolf
Zimmermann.
30 stycznia 1945 roku do wsi wkroczyli
żołnierze Armii Radzieckiej. Obecnie Łapka jest
wsią sołecką.
Opr. W. Zenderowski

Historia

Barczewskie Kalendarium
Marzec

Fot. Archiwum(2)

Kto pamięta...
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Sport
Rok 2012 dla KS Egida rokiem sukcesów
i owocnej współpracy z innymi klubami reprezentującymi mieszane sztuki walki.
Podsumowując rok 2012 okazuje się , że był
to bardzo dobry czas dla klubu sportowego KS
Egida, który zakończył się pasmem zwycięstw
i sukcesów. Nasi zawodnicy zawsze z godnością
reprezentowali klub i swoje rodzinne miasto
Barczewo na zawodach krajowych i międzynarodowych, czego dowodem są liczne medale
i dyplomy. Z pewnością taka forma spędzania
wolnego czasu pomogła klubowiczom w podniesieniu ich własnych wartości oraz umiejętności technicznych.
Był to bezwzględnie okres bardzo pracowity dla zawodników KS EGIDA, ale też bardzo
owocny. Przede wszystkim wymagający
ogromu wyrzeczeń, pokonywania własnych
słabości, zdyscyplinowania, chęci i zwycięstwa
w uczciwej konkurencji . Wszystkie te triumfy
wynikają z zamiłowania do tego rodzaju
dyscypliny sportowej. Uprawianie właśnie
takiego sportu jest dla nich wielką pasją, gdzie
ciągle uczą się odpowiedzialności i walki fair
play . Podczas treningów wyciskają „siódme
poty” a mimo tego znajdują jeszcze siłę na
naukę, codzienne obowiązki i inne zajęcia.
Dnia 25 listopada 2012 roku odbył się
Ostródzki Festiwal Sztuk Walk
zorganizowany przez zaprzyjaźniony klub GLADIUS OSTRÓDA. Nasze dzieciaki zawsze
z miłą chęcią i ze sportowym zapałem
wyjeżdżają na zawody do Ostródy. Panuje tam
bowiem bardzo miła atmosfera. Większość
uczestników to same znajome twarze, co w tym
przypadku sprzyja integracji klubowiczów,
podczas wspólnie spędzanego czasu.
Tego dnia KS Egida miała również
zaszczyt zagościć w tym jakże sympatycznym
dla nich miejscu. Barczewscy zawodnicy
zdobyli razem 13 medali i zajęli II miejsce
w klasyfikacji medalowej.
Podczas kolejnego wyjazdu, dnia 17 listopada 2012 roku, klubowicze pojawili się
w Brodnicy. W tym mieście odbyły się VIII
MISTRZOSTWA POLSKI TANG SOO DOO
MOO DUK KWAN, które swoją obecnością
zaszczyciło 120 zawodników w tym KS
EGIDA.
Medalistami tego turnieju byli:
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1. Nikola Silska – złoto /semi contact/ złoto
/touch contact / brąz/techniki specjalne.
2. Rozalia Wojszel – złoto / semi contact/ brąz/
układy formalne.
3. Kacper Oleszczak – złoto/ touch contact/
brąz/ semi contact/ złoto/ techniki specjalne .
4. Bartosz Zabłotny – srebro/ semi contact/
srebro/ układy formalne.
Udział wzięli :
5. Kacper Kaziulewicz
6. Wiktoria Kalbarczyk
7. Filip Pawelczyk
8. Konrad Czuba.
Impreza sportowa pod nazwą „Puchar
Polski w Karate Uniwersalnym” Susz,
grudzień 2012 okazała się również dla naszego
zespołu, bardzo korzystnym i pozytywnym
wydarzeniem. Zawodnicy z Barczewa
przywieźli razem 5 medali.
Do zwycięzców należeli :
1. Julia Braulińska – srebro/ semi contact
2. Nikola Silska – złoto/ semi contact
3. Jakub Sidorczuk – złoto / semi contact
4. Kacper Oleszczak – złoto/ semi contact
5. Wiktoria Kalbarczyk – brąz/ semi contact
Najbardziej prestiżowym turniejem
kończącym rok 2012 był z całą pewnością
międzynarodowy turniej w Tarczynie „VI MA-
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ZOVIA CUP INTERNATIONAL Tarczyn
2012” Były to niewątpliwie najwyższe rangą
zawody w których, w ubiegłym roku uczestniczyli zawodnicy z klubu KS Egida . Turniej
ten wyróżniał się na tle innych, bardzo wysokim
poziomem i pełnym profesjonalizmem pod
każdym tego słowa znaczeniu. Z tej okazji dnia
08 grudnia 2012 roku zjechało się do Tarczyna
około 552 zawodników, między innymi z Czech,
Mołdawii, Niemiec, Egiptu i Polski.
Reprezentowali kilka sztuk i stylów walki
– taekwondo, kickboxing, karate, kung fu, k1,
muay thi, MMa i boks. Można było obejrzeć
walki na ringu w pełnym kontakcie, przedstawiające nowe formuły rywalizacji. Niesamowicie ogromne wrażenie na uczestnikach
turnieju wywarły spektakularne układy przy
muzyce, jak również rywalizacja walki „ciągłej”
dla kadetów młodszych oraz walki Free Fight
– na zasadach MMA.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się także
starsze regulaminy UFR rozgrywane na matach.
Uwagę uczestników imprezy przykuły walki
w formule pointfighting a zwłaszcza w tej
najbardziej znamienitej – Point Hunter bez
podziału na kategorie wiekowe. Wśród organizatorów pojawili się również przedstawiciele
Polskiej Federacji TANG SOO DO, którzy
przeprowadzili rywalizację we własnych
regulaminach ( kick light, układy, układy
z bronią, rozbicia desek, soft stick) na
oddzielnych planszach. Zawody były nietuzinkowe i cieszyły się bardzo dużym uznaniem
wśród wszystkich uczestników.
W VI edycji Mazowia Cup International
Tarczyn 2012 medale zdobyli:
1. Kacper Kaziulewicz – srebro/ touch contact
2. Nikola Silska – brąz/ semi contact
3. Konrad Czuba – brąz/ touch contact
4. Bartosz Zabłotny – srebro/ touch contact
Poza podium:
Rozalia Wojszel (kontuzja)
Kacper Oleszczak.
Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom
i życzymy kolejnych, tak imponujących sukcesów
w roku 2013.
Ze sportowym pozdrowieniem Stowarzyszenie
KS Egida
z up. sekretarza: Bogumiła Silska
Fot. B. Silska (2)

Informacje
Turniej Piłki Siatkowej „GIM BARCZEWO OPEN 2013” o Puchar GKRPA w Barczewie
W Turnieju Piłki Siatkowej „GIM BARCZEWO OPEN 2013”, który rozpoczął się 23
lutego 2013 r. o godzinie 16.00 w hali sportowej
Gimnazjum w Barczewie, wzięło udział 6 drużyn z terenu naszej gminy:
1. Reprezentacja Gimnazjum nr 1 w Barczewie,
2. Absolwenci Gimnazjum nr 1 w Barczewie,
3. Mika TEAM, 4. Bonus TEAM, 5. FC
DOMKI, 6. ŁĘGAJNY CF.
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem kibiców, którzy licznie przybyli na
turniej i gorąco dopingowali swoje drużyny do
późnych godzin wieczornych (ostatni
uczestnicy i kibice opuszczali halę o godzinie
21.00).
W zawodach wzięło udział ok. 60
uczestników, każda z drużyn rozegrała po 5
spotkań w systemie „każdy z każdym” do dwóch
wygranych setów do 25 punktów, w przypadku
remisu decydujący set był rozgrywany do 15
punktów. Podczas zawodów często dochodziło
do wyrównania w meczach – rozstrzygał tie
break – co może świadczyć o wysokim poziomie
turnieju i dużych emocjach. TURNIEJ PIŁKI
SIATKOWEJ „GIM BARCZEWO OPEN
2013” został otwarty przez burmistrza Miasta
Barczewo pana Lecha Jana Nitkowskiego, który

Fot. Archiwum

chętnie wspiera tego typu imprezy sportowe.
Zawody wygrała drużyna Absolwentów
Gimnazjum nr 1 w Barczewie, która uzyskała
taką samą ilość punktów, co zawodnicy z FC
DOMKI, ale miała większą ilość zwycięstw.
Wyniki końcowe: 1. Absolwenci Gimnazjum nr
1 w Barczewie, 2. FC DOMKI, 3. Bonus TEAM,
4. ŁĘGAJNY CF, 5. Reprezentacja Gimnazjum
nr 1 w Barczewie, 6. Mika TEAM
Puchary i nagrody ufundowane przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych w Barczewie wręczył przewodniczący Komisji Sportu i Promocji Gminy
Barczewo Jarosław Bonus
Organizatorzy zawodów: - Gimnazjum nr 1
w Barczewie – Jolanta Piotrowska, Kazimierz
Zera, Sławomir Długiński, Rafał Surmański,
Tomasz Sarwiński
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Barczewie
- Komisja Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie
Rafał Surmański

Rozmowa z Rafałem Surmańskim
– sportowcem, trenerem siatkówki, nauczycielem wychowania fizycznego w Gimnazjum Ziemi Warmińskiej w Barczewie.
Jaką rolę w pana życiu odgrywa siatkówka?
- Myślę, że bardzo dużą : rodzice grali w siatkę
– ich pasja przeszła na mnie, nie przypominam
sobie ani jednego roku, w którym nie robiłbym
czegoś z siatkówką w mniejszym, bądź
większym stopniu.
Proszę przedstawić czytelnikom swoją
„ścieżkę” trenerską.
- Początki to rok 2001 i praca z młodzieżą
w Szkole Podstawowej w Barczewie, w tym
czasie dwuletnia przygoda z zespołem piłki
siatkowej PZU AZS Olsztyn w roli statystyka
(2005-2006 – Wicemistrz Polski i III miejsce
w Mistrzostwach Polski). Następnie praca
z zespołem Ekstraklasy Kobiet Nafta Gaz
PIŁA, w który pełniłem funkcję II trenera (Wice
Mistrzostwo Polski). W 2011 r. praca z zespołem
AKS OSW Olsztyn i walka o wejście do II ligi
piłki siatkowej. Obecnie praca z młodzieżą
w Gimnazjum nr 1 w Barczewie. Moi
podopieczni grają w takich zespołach jak
Chemik Olsztyn, Tempo 25 Olsztyn (Patryk
Szwaradzki zdobył wicemistrzostwo Polski
kadetów z tym zespołem), AZS Olsztyn i rywalizują z najlepszymi w swojej kategorii
wiekowej bez żadnych kompleksów.
UKS Piątka Olsztyn – jaki to zespół?
- Przygodę z UKS Piątka Olsztyn rozpocząłem
we wrześniu 2012 r. Jest to zespół juniorek,
z którym pracując zaledwie pięć miesięcy, udało
się osiągnąć naprawdę wiele, a mianowicie
3 miejsce w rozgrywkach wojewódzkich, po
ciężkim boju w 1/8 finału MP udało nam się
awansować do 1/4 i zająć III miejsce, co prawda
nie awansowaliśmy dalej ale było blisko,
a dziewczyny walczyły bardzo dzielnie.

Fot. B. Caruk

Surmański a SURMA Barczewo to...?
- Dobry klub, którego byłem pierwszym
„Honorowym Prezesem”, a mój przyjaciel Piotr
Ferenz jego najlepszym trenerem.
Praca w Gimnazjum, szkolenie młodzieży,
obowiązki rodzinne, a gdzie czas na
odpoczynek?
- W 25 godzinie dobę? Ale na szczęście już
niedługo wakacje.
Dlaczego, według pana w Barczewie nie ma
żadnej drużyny ligowej siatkówki ?
- To proste, ponieważ w Barczewie nie ma
tradycji gry w piłkę siatkową, na szczęście od
jakiegoś czasu coraz więcej dzieci i młodzieży
uprawia tę piękną i widowiskową dyscyplinę
sportu, dzięki pasji nauczycieli ze szkoły
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podstawowej i gimnazjum oraz możliwości
uprawiania tej dyscypliny w klasach sportowych. Skupiając zdolną młodzież w klasach
sportowych mamy możliwość lepszej pracy
z nimi, co daje zdecydowanie najlepsze efekty,
jednocześnie praca z uczniami w trakcie lekcji
daje szansę dzieciom dojeżdżającym z małych
miejscowości na wyrównywanie szans
edukacyjnych, czego nie są w stanie zapewnić
zajęcia pozalekcyjne, ponieważ ostatnie
autobusy odjeżdżają o tej samej porze. Innym
powodem dlaczego nie ma ligowej drużyny
siatkówki w Barczewie to oczywiście finanse –
nawet występy w lidze wojewódzkiej wiążą się
ze sporymi wydatkami. Ale mam nadzieję, że
kiedyś się to zmieni
Osiągnięcia zawodowe, z których jest pan
dumny?
- Na pewno wicemistrzostwo Polski z zespołem
żeńskim Nafta Gaz PIŁA, w który pełniłem
funkcję II trenera i zdobyłem ogromne
doświadczenie, współpraca z zespołem PZU
AZS Olsztyn, ale najwięcej satysfakcji sprawia
mi widok naszej młodzieży barczewskiej
- moich podopiecznych, którzy rywalizują bez
kompleksów, z dużymi sukcesami na arenach
olsztyńskich i ogólnopolskich.
Założenia i plany w 2013 roku? Czego panu
życzyć?
- Jeszcze nie mam sprecyzowanych planów na
2013 r. a czego życzyć? - Zdrowia i pracy, jak
jest jedno i drugie to reszta sama przyjdzie.
Dziękuję za rozmowę.
Z Rafałem Surmańskim rozmawiał
Bogdan Caruk
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Sport

Z życia BUKS. Pracowity marzec naszych zawodników

Wszystkie drużyny naszego klubu w tym
miesiącu rozgrywały mecze towarzyskie i uczestniczyły w szeregu turniejów. Jest nam
niezmiernie miło poinformować, że najmłodsi
nasi zawodnicy „Żaczki” (dzieci urodzone
w 2005,2006 i młodsze) już poczuły smak
rywalizacji. W środę 14 marca w sali Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barczewie gościliśmy
drużynę Tęczy Biskupiec, z którą rozegraliśmy
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mini turniej. Drużyna Żaczków zagrała po raz
pierwszy w takim turnieju i walczyła jak równy
z równym. Niesieni dopingiem przez rodziców i
kibiców, bliscy byli sprawienia niespodzianki.
Jednak jak to w sporcie bywa, kilka
przypadkowych błędów sprawiło, że musieliśmy uznać wyższość przeciwnika. Niebawem
rewanż w Biskupcu, a tam możemy sprawić
niespodziankę. Drużyna „Żaków” (rocznik

2003 i 2004) w dniu 09.03.2013 roku zajęła IV
miejsce w Wojewódzkim Halowym Turnieju
w Stawigudzie (w półfinale przegrali w rzutach
karnych). „Orlicy” (rocznik 2002) zagrali
02.03.2013 roku w silnie obsadzonym turnieju
w Olsztynku, drużyna zajęła tam V miejsce.
„Młodzicy” (rocznik 2001) rozegrali serię
meczy towarzyskich m.in. z OKS 1945 Olsztyn,
Tęczą Biskupiec oraz drużyną dziewcząt
z SURMY Barczewo.
Przed nami pracowite miesiące. Nasze nasze
drużyny będę walczyć o mistrzostwo województwa w swoich kategoriach wiekowych,
a także ogólnopolskim turnieju TYMBARK
CUP (nieoficjalne mistrzostwa Polski
zawodników z rocznika 2003), oraz Puchar
Wielgusa (nieoficjalne mistrzostwa Polski
zawodników z rocznika 2002).
Ponadto telewizja Kablowa MACROSAT
z Barczewa zamieściła na swoim kanale
w serwisie YouTube relację z organizowanego
przez nasz klub Wojewódzkiego Halowego
Turnieju Piłki Nożnej Chłopców z 16 lutego
2013. Zapraszamy do obejrzenia relacji
http://youtu.be/0i5-TSEu9UQ.
Jednocześnie zapraszamy do współpracy
osoby chcące podzielić się swoją wiedzą
i doświadczeniem na rzecz naszego stowarzyszenia, jak również zainteresowane firmy
i instytucje.
Kontakt do trenerów:
Bogdan Caruk tel. 509487593
Sławomir Ostrowski tel. 501162552
E-mail:buksbarczewo@wp.pl
www.buksbarczewo.futbolowo.p
Bogdan Caruk

Klub Sportowy Egida Barczewo
Mistrz i wicemistrz Polski w Taekwondo.
W dniach 16-17.03.2013 r. w częstochowskiej hali „Polonia” odbyły się XX
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Polskiej
Unii Taekwondo. W zawodach wzięło blisko
udział 600 zawodników i zawodniczek.
Zawodnicy reprezentowali 35 klubów w tym
3 z zagranicy ( Azerbejdżan, Austria, Walia).
Na zawodach nie zabrakło też reprezentantów KS Egida Barczewo, którzy w skromnym 3 osobowym składem ( Rozalia Wojszel,
Kacper Oleszczak, Bartosz Zabłotny)
przywieźli 2 medale Mistrzostw Polski.
Kacper Oleszczak w kategorii młodzicy – 145
cm odpadł z zawodnikiem z Częstochowy
w pierwszej walce. Odpadł po wyrównanej
walce i przegrał 7:5.
Rozalia Wojszel, swoje walki rozpoczęła
około godziny 22:00 w kategorii semi contact
kadetek + 160 cm, kolejno pokonywała
zawodniczki ze Szczecinka, Krakowa,
Częstochowy. W walce finałowej spotkała się
z zawodniczką KS Nadstal Góry Czaplinkowskie i po dogrywce przegrała walkę
o mistrzostwo Polski. Tak więc Rozalia Wojszel
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została vicemistrzynią Polski.
1 miejsce i tytuł Mistrza Polski wywalczył
trener i zarazem reprezentant barczewskiego
Klubu KS Egida Bartosz Zabłotny, który
w technikach specjalnych skoczył na wysokość
2 i pół metra i ten wynik zapewnił mu
mistrzostwo kraju.
Zawodnicy po udanych startach i odwiedzili Jasną Górę, gdzie złożyli podziękowania
za udany start i pomodlili się za najbliższych,
a 17 marca o 23:00 byli już na miejscu
w Barczewie - 2 medale na 3 startujących
zawodników uważam za duże osiągnięcie, tym
bardziej, że zawody stały na najwyższym
poziomie i żadna przypadkowa osoba medalu
by nie zdobyła. To są lata treningu, by osiągnąć
taki sukces. Cieszę się, że to udało się mojej
zawodniczce. Szkoda tylko, że tak mało osób
zdecydowało się na taki wyjazd, ale też
rozumiem, że jest to spory wydatek, bo
wszystkie wyjazdy opłacamy z własnej
kieszeni. Gdyby chodź trochę ktoś pomógł
finansowo to sukcesów byłoby o wiele więcej.
Trener KS EGIDA Barczewo
Bartosz Zabłotny
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Sprawozdanie z 38 Sesji Rady Miejskiej w Barczewie
25 lutego 2013 roku, jak zazwyczaj w samo
południe, rozpoczęła się 38 Sesja Rady
Miejskiej w Barczewie, w której wzięło udział
14 radnych. Pełen skład rady to 15 radnych.
Sesja jak zwykle obfitowała w długą listę
poruszanych spraw. Porządek obrad liczył 20
punktów. Najważniejszymi były sprawozdania
z ubiegłorocznej działalności: Miejskiej
Przychodni Zdrowia oraz Ochotniczej Straży
Pożarnej. Bardzo istotnym był punkt dotyczący
przystąpienia Barczewa do Międzynarodowego
Stowarzyszenia „Cittaslow” i właśnie w związku z tym punktem na sesji obecny był Jarosław
Słoma, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kolejnym punktami
obrad były: informacja MOPS-u dotycząca
rodzaju i wysokości świadczeń wypłacanych
w 2012 r. przez MOPS Barczewo oraz
wyrażenie zgody na rozwiązanie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej pod
nazwą Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o
w Barczewie. Pozostałe punkty dotyczyły
problemów gminnej oświaty.
Po rozpoczęciu obrad jako pierwszy głos
zabrał Jarosław Słoma, Wicemarszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który
udzielił obszernych wyjaśnień dotyczących
ruchu „Cittaslow” i rekomendował przystąpienie Barczewa do tej międzynarodowej
organizacji. (o „Cittaslow” możecie Państwo
przeczytać w artykule na str. 4) Burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski przypomniał,
że jeszcze kilka lat temu Barczewo nie było
gotowe na wstąpienie do tego stowarzyszenia.
Jednak za sprawą rewitalizacji barczewskiej
starówki oraz rozwijaniu się przedsiębiorczości
i agroturystyki obecnie Barczewo spełnia
warunki, aby przystąpić do organizacji
„Cittaslow”. Radny Andrzej Moszczyński
zadał pytania o szczegóły idei „Cittaslow”, na
które odpowiadał Wicemarszałek Słoma. Na
dalsze pytania radnych odpowiadała Joanna
Dziemidowicz, kierownik Biura Jakości
Urzędu Marszałkowskiego Olsztynie. W następnej kolejności radni przystąpili do głosowania.
Na sali obrad obecnych było 13 radnych i 11
głosami „za” oraz przy 2 głosach „wstrzymujących się” Rada Miejska podjęła uchwałę w
sprawie przystąpienia Barczewa do Międzynarodowego Stowarzyszenia „Cittaslow”.
Zbigniew Chlubicki, przewodniczący Rady
Miejskiej w Barczewie, podziękował za
przyjęcie tej uchwały i powiedział, że jest to
ogromna szansa i „tania reklama” dla gminy
Barczewo.

Sprawozdania
Następnie Tadeusz Plago, dyrektor
Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie
przedstawił sprawozdanie finansowe przychodni za 2012 r. Powiedział m.in., że w styczniu
tego roku budynki przychodni w Barczewie
oraz na wsiach, zostały poddane kontroli.
Ocenione zostały bardzo wysoko. Poinformował także, że mieszkańcy z innych gmin
zapisują się do naszych przychodni. Nadmienił
także o dodatnim wyniku finansowym MPZ za
2012 r. Punkt szósty dotyczył sprawozdania
z ubiegłorocznej działalności OSP w Bar-

czewie, które przedstawił prezes Piotr Mostek.
Najwięcej mówił o problemach, a w
szczególności o przeciekającym dachu remizy
oraz wyeksploatowanych samochodach
bojowych. Burmistrz podziękował strażakom
za ich pracę oraz obiecał pomoc. Radny Jan
Suliński zapytał o powtarzające się zjawisko
gaszenia pożarów kominów w Niedźwiedziu
oraz kto za to płaci. Piotr Mostek wyjaśnił, że
płaci za to gmina i nadmienił, że niestety
mieszkańcy nie czyszczą kominów.
W punkcie szóstym Jarosław Złotowski,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie przedstawił informację na
temat rodzaju i wysokości świadczeń
wypłacanych w 2012 r. przez barczewski
MOPS.
Radny Edward Maciejewski zapytał, które
zadania finansowane są ze środków gminy?
Dyrektor Złotkowski wymienił zadania.
Powiedział również, że gmina wydaje na ten cel
kwotę 1 miliona 172 tysięcy zł.
Następnie Hanna Czyżyńska, dyrektor
Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie zaprezentowała analizę rejonizacji
obwodów szkolnych gminy pod względem
funkcjonalności i poprawności prawnej oraz
właściwego wydatkowania środków publicznych. Dyrektor Chyżyńska dodała, że nie ma
wyznaczonego obwodu dla dzieci z Nikielkowa. Obowiązkiem gminy jest jego wyznaczenie. W dalszej części wystąpienia Hanna
Chyżyńska opisała analizę efektywności
wykorzystania środków przeznaczonych na
funkcjonowanie oświaty. Następnie przedstawiła wyjaśnienia do projektu uchwały
w sprawie określenia wysokości dotacji dla
niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjum
o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie
gminy Barczewo. Rada Miejska jednogłośnie
podjęła uchwałę w tej sprawie.
W punkcie 14 obrad Burmistrz Nitkowski
wyjaśnił, że wszystkie Wspólnoty Mieszkaniowe wybudowały własne kotłownie. Również
CKiPG oraz Przedszkole Miejskie. Spadek cen
gazu również miał na to wpływ. Pozostały tylko
dwie miejskie kotłownie – Urzędu Miasta
i ZBK. Tym samym „uciekł” pomysł połączenia
tych spółek miejskich i pozostaje tylko
likwidacja spółki. W podobnym tonie
wypowiedział się także ekspert, że likwidacja
jest najlepszym wyjściem, ponieważ potem
pozostaje tylko ogłoszenie upadłości. Burmistrz
stwierdził – Boli mnie to bardzo, ponieważ są to
moi byli pracownicy, którzy całe życie
przepracowali w gospodarce komunalnej. Nie
uciekam ze swojej wcześniejszej deklaracji
o pomocy w znalezieniu dla tych pracowników
innego zatrudnienia. Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchylenia
Uchwały nr XV(96)11 Rady Miejskiej
w Barczewie z dnia 26 września 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na połączenie
spółek komunalnych: Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji sp. z o.o w Barczewie z Zakładem
Energetyki Cieplnej sp. z o.o w Barczewie oraz
na przeniesienie udziałów Gminy Barczewo
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w Zakładzie Energetyki Cieplnej sp. z o.o na
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o
w Barczewie.
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia
zgody na rozwiązanie spółki z o.o działającej
pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z
o.o w Barczewie.
Radny Edward Maciejewski – Komisja do
Spraw Gospodarczych rozpatrywała tę
propozycję i doszliśmy do wniosku, że jest to
jedyne rozwiązanie.
Radny Tomasz Michałowski – Cieszę się, że
Pan Burmistrz deklaruje, że ludzi z ZEC nie
zostawimy bez pracy. Mam nadzieję, że tak się
stanie i że tych ludzi nie pozostawimy bez
pomocy.
Radny Jan Suliński zapytał – W jakim terminie
to się wydarzy?
Burmistrz Lech Nitkowski odpowiedział
– Minimum pół roku. Wyraziłem zgodę, aby
Prezes posiłkował się rzeczoznawcą
w opracowaniu harmonogramu tych prac.
Jeżeli nieruchomości nie zostaną zbyte, to
wrócą do właściciela, czyli do gminy i to już my
się będziemy martwili, co z tym zrobić.
Rada Miejska 11 głosami „za”, przy 1 głosie
„przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym” podjęła
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na
rozwiązanie Spółki z o.o działającej pod nazwą
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o
w Barczewie.

Sprawozdanie burmistrza
W sprawozdaniu ze swojej pracy Burmistrz
mówił m.in. o wspólnym działaniach wraz
z innymi burmistrzami i wójtami przy udziale
Marszałka Województwa Warm.-Mazur.
w sprawie budowy łącznika drogi nr 16 z drogą
nr 52. Wspomniał także o spotkaniu
z Inspektorem Nadzoru Budowlanego w
sprawie plaży i pomostu w Wipsowie. Plaża
należy już gminy i odstąpiono również od
wymierzenia kary za pomost. Plaża zostanie
przekazana na rzecz wsi.

Zapytania Sołtysów i Przewodniczących
Rad Osiedlowych.
Adam Perczyński poinformował, że mieszkańcy Wójtowa skarżą się na nieregularne
przyjazdy busów „O.K.” w soboty i niedziele.
Burmistrz obiecał pomoc w tej sprawie. Dalsza
dyskusja dotyczyła problemu śmieci. Od 1 lipca
bieżącego roku zmieni się ustawa i opłaty za
wywóz nieczystości będą płatne w formie
podatku do gminy. Burmistrz dodał, że na
początku marca zostaną rozesłane informacje
do sołtysów co zrobić z dotychczas obowiązującymi umowami na wywóz nieczystości.
Radny Jan Suliński – Rodziny wieloosobowe
będą płaciły bardzo dużo i to jest
niesprawiedliwe.
Burmistrz
Lech Nitkowski – Jak
„budowaliśmy” tę uchwałę, to nie było innej
możliwości.
Przewodniczący Zbigniew Chlubicki – Jeżeli
po roku okaże się, że jest to zbyt duża kwota, to
zostanie ona zmieniona.
Grzegorz Gawrylczyk
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Śmieci na nowych zasadach
Do 31 marca 2013 roku należy złożyć
deklarację !!!
Za 4 miesiące - dokładnie 1 lipca
bieżącego roku wejdzie w życie tzw. „ustawa
śmieciowa”. Na mocy nowych przepisów
zmienią się zasady gospodarki śmieciami
w całym kraju. „Śmieciowy problem” w całości
spadnie na gminę, która będzie w pełni
odpowiedzialna za odpady. Gmina stanie się
niejako ich „właścicielem”, obecnie jest to
firma, która odbiera od nas śmieci. Aby
przygotować się do nowych zadań, samorząd
musi zorganizować odbiór, składowanie i całe
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W ciągu kilku najbliższych miesięcy gminę
czeka sporo pracy m.in. w formie przetargu musi
wyłonić firmę, która będzie odpowiadać za
wywóz śmieci z całej gminy. Oczywiście
wszystkie samorządy są na początku tej drogi
i najważniejsze sprawy do rozstrzygnięcia są
przed nami.
- Nie będzie podziału na sektory, tylko jeden
„operator” zajmie się obsługą całej gminy –
wyjaśnia Andrzej Lichocki, inspektor Wydziału
Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Barczewie. Sporo do
zrobienia mają także właściciele nieruchomości,
którzy sami muszą poinformować urzędników
ile zapłacą za odbiór śmieci. W przypadku
domków jednorodzinnych sprawa jest jasna,

nieco inaczej wygląda sprawa w przypadku
spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które
same muszą policzyć swoich lokatorów i złożyć
stosowną deklarację. Do 31 marca w urzędzie
miasta należy złożyć „Deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”. Deklaracja wyglądem przypomina
zeznanie podatkowe, ale oczywiście dotyczy
tylko i wyłącznie produkowanych przez nas
odpadów. Oczywiście za mieszkańców bloków
wielorodzinnych, których administratorem jest
spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa,
deklarację złoży ich zarządca. Innym, nie mniej
ważnym przedsięwzięciem jest to, że właściciel
danej nieruchomości musi wypowiedzieć
swojemu obecnemu „operatorowi” obowiązującą umowę na wywóz śmieci. Mówiąc
wprost chodzi o to, by nie doszło do sytuacji, że
po 1 lipca będzie miał 2 umowy na wywóz
swoich śmieci i za obydwie będzie musiał
płacić. Stawka opłaty za śmieci będzie naliczana
od osoby w skali miesiąca i w gminie Barczewo
wyniesie: 13 zł za odpady zmieszane i 11 zł za
śmieci segregowane. Dla porównania opłaty
w: Olsztynie 14,41 zł (śmieci niesegregowane),
9,80 zł (śmieci segregowane), Elblągu 14,50 zł
(śmieci niesegregowane), 10,15 zł (śmieci
segregowane). W Ełku stawek jest aż 10, a ich
wysokość jest uzależniona od ilości osób
w danym gospodarstwie domowym.

Odpady posegregowane będą podzielone na
3 frakcje: szkło, papier i plastik.
Mieszkańcy domów jednorodzinnych
otrzymają od „operatora śmieciowego” worki
do wstępnej segregacji śmieci, jeśli się do niej
zadeklarują. Nie zmienią się punkty
gromadzenia odpadów, będą to te same miejsca,
co w chwili obecnej.
W założeniu nowa ustawa ma sprawić, że
wyrzucanie śmieci np. do lasu, ma przestać się
„opłacać”. Urzędnicy będą mogli zweryfikować
dane zawarte w deklaracjach ze stanem
meldunkowym. Ministerstwo Środowiska
dopuszcza nawet, że w sytuacji wątpliwości co
do danych zawartych w deklaracji, dowodem w
zakresie wyjaśnienia sprawy mogą być m.in.
zeznania świadków, jak również wszelkie inne
dowody (…) można również wziąć pod uwagę
ilości odpadów komunalnych powstających na
nieruchomościach o podobnym charakterze.
Przetarg na wyłonienie firmy, która zajmie się
wywozem śmieci odbędzie się już za kilka
tygodni. W przetargu mogą wziąć udział tylko
firmy zarejestrowane w rejestrze o działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Obecnie śmieci z gminy Barczewo trafiają w 3
miejsca i są to: Bartoszyce, Zakład Komunalny
w Olsztynie oraz Sękity w gminie Bisztynek.
Grzegorz Gawrylczyk

Dzieci z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kronowie z wizytą na Łotwie

Gmina Barczewo z Laurem „Najlepszym z Najlepszych”

Ciąg dalszy ze str. 11

Ciąg dalszy ze str. 3

aktywnie pracujący nad realizacją projektu
wezmą udział w wymianach z uczniami innych
szkół w trakcie których poznają, jak wyglądają
domy i jak funkcjonują rodzinny w innych krajach
europejskich. Pierwsze robocze spotkanie odbyło
się w październiku 2012r w Rumunii. Natomiast
w lutym bieżącego roku cztery uczennice z klasy
szóstej: Izabela Żbikowska, Katarzyna Turan,
Kornelia Gryczman i Beata Pieklik pod opieką
nauczycieli Pani Magdy Jaroszewskiej, Iwony
Sosnowskiej i Doroty Mikołajczuk spotkały się na
Łotwie ze swoimi rówieśnikami znanymi im
dotychczas tylko z listów i maili. Szkoła z Łotwy
mieści się w niewielkiej wsi Cere niedaleko
miasta Kandava. Dzieci mieszkały u łotewskich
rodzin, gdzie miały możliwość poznać warunki
mieszkaniowe, żywieniowe i zwyczaje rodzin.
Natomiast cały dzień spędzali wspólnie w szkole,
uczestnicząc w różnych zabawach i grach
integracyjnych. Miały też możliwość uczestni-

czyć w lekcji matematyki i plastyki, uczyły się
regionalnych tańców łotewskich oraz uczestniczyły w oficjalnych wizytach, między innymi w
spotkaniu z burmistrzem Kandavy, przedstawicielami miejscowego Domu Kultury i Szkoły
Sportowej. Miały też możliwość zwiedzenia
stolicy Łotwy – Rygi oraz nadbałtyckiego
miasteczka – Ventspils. Jednym z większych
przeżyć był tez pierwszy lot samolotem.
Następna wymiana uczniów odbędzie się
kwietniu br. Wezmą w niej udział chłopcy z klasy
szóstej: Adrian Chwietczuk, Emil Wojszel i Piotr
Hasiak oraz uczeń klasy piątej – Maciej
Dąbrowski. Spotkanie odbędzie się w Sliven
w Bułgarii. Już nie mogą się doczekać. Następne
będą niestety dopiero w przyszłym roku
szkolnym, Tym razem do Szwecji i Rumunii.
U nas, w Kronowie, będziemy gościć partnerów
w połowie października.
Magda Jaroszewska
Dorota Mikołajczuk

zamierzają spoczywać.
- Obecnie rozpoczyna się kolejna rewitalizacja,
która będzie dotyczyć dawnego kościoła
ewangelickiego, ratusza oraz muzeum Feliksa
Nowowiejskiego – wyjaśnia burmistrz Lech Jan
Nitkowski. Firmą odpowiedzialną za wykonanie
tych prac będzie Warmińskie Przedsiębiorstwo
Budowlane. Burmistrz zapowiedział także
zwiększenie wysiłku nad rozwijaniem barczewskiej specjalnej strefy ekonomicznej. W najbliższych miesiącach podjęte mają być starania
o pozyskanie firm zainteresowanych działalnością
na jej obszarze. Po inwestycjach tak niezbędnych
jak wodociągi czy kanalizacja, władze Barczewa
mogą teraz wzmocnić pracę nad estetyzacją
gminy czy tworzeniem jeszcze bardziej
przyjaznego klimatu dla przedsię-biorców.
Grzegorz Gawrylczyk

Nadesłane do redakcji…

Postscriptum do „Listu otwartego”
Szanowni Koledzy, członkowie Klubu Radnych Niezależnych „Porozumienie Samorządowe”. Cieszę się ogromnie, że potrafiłem
merytoryczne i rzeczowo przedstawić fakty mające miejsce na „Niemej sesji”. Emocje jakie wzbudziłem tym listem moim bardzo
skromnym zdaniem, w przypadku braku argumentów, są normalną i z góry przewidywalną reakcją na PRAWDĘ.
Jednakże zawiodłem się brakiem podziękowania za szczerze złożone Wam życzenia. Złożone i przyjęte szczerze życzenia zazwyczaj się
spełniają, czego ponownie życzę.
Jednocześnie informuję, że jestem gotów do dalszej merytorycznej polemiki ale wyraźnie zaznaczam merytorycznej, już poza łamami
„Wiadomości Barczewskich” najlepiej bezpośredniej bo jak sądzę jest to najwłaściwsza forma wymiany poglądów.
Zbigniew Chlubicki
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Przetargi

Burmistrz Barczewa ogłasza przetarg
na sprzedaż n/w nieruchomości:
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE:
1. Barczewo, ul. Warmińska 21 (obręb ewidencyjny 3).
Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z przybudówką i budynkiem gospodarczym
oraz gruntem do obsługi budynków.
Łączna powierzchnia użytkowa (mieszkalna) wynosi 314,9m2.
Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego wynosi 70,3m2
Cena wywoławcza: 183 000,00zł (zwolniona od podatku VAT).
W skład nieruchomości wchodzą działki:
Nr 168/2 i Nr 168/5 o łącznej powierzchni 763m2,
KW Nr OL1O/00020059/7.
Wybudowany na początku XX w. dwukondygnacyjny budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej.
Obiekt od wielu lat w znacznej części nie jest użytkowany i jest w złym stanie technicznym, wymaga gruntownego remontu.
2. Obręb ewidencyjny Kręsk, gmina Stawiguda
Położona w bliskiej odległości jeziora Wulpińskiego nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym
o powierzchni użytkowej 40,2m2 oraz gruntem do obsługi budynku.
Działka Nr 37/9 o powierzchni 1410m2.
KW Nr OL1O/00088494/2.
Cena wywoławcza: 93 000,00zł (zwolniona od podatku VAT). Wybudowany ok. 1930 r. jednokondygnacyjny
z poddaszem nieużytkowym budynek mieszkalny, wzniesiony w technologii tradycyjnej z czerwonej cegły.
Budynek jest w złym stanie technicznym i wymaga gruntownego remontu;
3. Obręb ewidencyjny Kierzliny, gmina Barczewo
Położona nad jeziorem Kierzlińskim nieruchomość zabudowana przedwojennym budynkiem gospodarczym
o powierzchni użytkowej 103,5m2 oraz gruntem do obsługi budynku.
Działka Nr 63/4 o powierzchni 735m2.
KW Nr OL1O/00048259/1.
Cena wywoławcza: 35 000,00zł (zwolniona od podatku VAT).
NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANE
PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ - Z WARUNKAMI ZABUDOWY.
1. Obręb ewidencyjny Kaplityny, gmina Barczewo
Nieruchomość składająca się z działek: Nr 187/15 i Nr 187/17 o łącznej powierzchni 1004m2,
Cena wywoławcza: 48 000,00zł (w tym podatek VAT).
Działki objęte są KW Nr OL1O/00139294/3.
Nieruchomość składająca się z działek: Nr 187/16 i Nr 187/18 o łącznej powierzchni 1464m2,
Cena wywoławcza: 66 000,00zł (w tym podatek VAT).
Działki objęte są KW Nr OL1O/00139294/3.
Przetarg odbędzie się 25 kwietnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1,
pokój nr 19. Otwarcie przetargu o godzinie 900. Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie
wadium na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie do 19 kwietnia 2013 r. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę
sprzedaży nieruchomości
i podlega zapłacie w gotówce, nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barczewie:
www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
Barczewo, 25 marca 2013 r.
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PODARUJ 1% PODATKU DLA KRZYSIA

Fundacja Przyszłość dla Dzieci
WYSTARCZY W ZEZNANIU ROCZNYM (część H ) WPISAĆ
Numer KRS 0000148747
Cel szczegółowy 1 % Leczenie Krzysztof Urbanek

Krzyś Urbanek ma stwierdzoną encelopatię niedokrwienno-niedotlenioną, zespół pozapiramidowy. Jest obserwowany w kierunku choroby
Kisbournea. Stwierdzono u niego obniżenie metabolitów dopaminy sugerujące zaburzenia neurotransmisji. Przy Państwa wsparciu leczony jest już 4
lata. W tym czasie nastąpiła ogromna poprawa jego stanu zdrowia. Obecnie „niezgrabnie” chodzi i zaczyna mówić pojedyncze słowa. Uczy się
makatonu – uproszczonej formy języka migowego. Rehabilitowany jest w przedszkolu oraz dodatkowo w prywatnym centrum rehabilitacji. Ponadto
Krzyś uczestniczy w wyjazdowych turnusach rehabilitacyjnych. Wspierany jest również specjalną terapią muzyczną. Koszty tych zabiegów pokrywane są
z uzyskanych środków finansowych z 1 %
W ubiegłym roku ze zgromadzonych na koncie Fundacji środków zakupiony został wózek inwalidzki oraz rower rehabilitacyjny.
Jednak niezbędna jest nadal Państwa pomoc, która pomoże Krzysiowi „kroczyć przez jego trudne życie”. O którą proszą rodzice Małgorzata, Piotr
Urbanek oraz dziadkowie Jolanta, Zbigniew Stodolnik.

Podaruj swój 1% podatku na leczenie i rehabilitację
Michała Łukaszuk.
Nie pozwól by Urząd Skarbowy decydował za Ciebie!
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"
Numer KRS 0000037904 Warszawa
tytułem: 1% OPP na leczenie dziecka nr 8038 Michał Łukaszuk.

Zakupy przez internet

www.

.pl

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

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

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

Oczekiwania:

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

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

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

