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Posiedzenie Rady Gospodarczej
4 czerwca br. odbyło się kolejne posiedzenie
Rady Gospodarczej działającej przy Burmistrzu Barczewa.
więcej na str. 3

Barczewo w obiektywie
Dziś prezentujemy naszym Czytelnikom
dwie fotografie przedstawiające to samo miejsce
z widokiem na kościół św. Anny i Szczepana.
Pierwszą fotografię wykonaną po 1936 roku
otrzymaliśmy od Czytelnika zamieszkałego w
Niemczech. Miejsce wykonania fotografii to ul.
Niepodległości. Po prawej stronie widoczny jest
nieistniejący dziś budynek gospodarczy,
należący wówczas do także nieistniejącego już
dawnego Szpitala św. Antoniego, przypisanego
do ul. Niepodległości 7. Druga fotografia
wykonana została w 2013 roku, z tego samego
miejsca. Jakie zmiany się dokonały od
wykonania pierwszej fotografii do drugiej, nie
musimy chyba nikogo przekonywać .
Tekst i foto. W. Zenderowski

Zapraszamy
od 15.07 do 9.08 na Wakacje dla dzieci
z Centrum Kultury w Barczewie
W związku ze zbliżającym się sezonem urlopowym,
wzorem lat ubiegłych, łączone wakacyjne wydanie gazety
samorządowej ukaże się pod koniec sierpnia 2013 r.
Życzę Państwu pieknej, słonecznej pogody
i udanych wakacji.
Redaktor naczelny Wiadomości Barczewskich
Mariola Łukowska - Juckiewicz

7 czerwca 2013 r. w Kronberg
zmarła

Zofia Hirt (z domu Sielawa)
Pogrążona w żałobie rodzina
WIADOMOSCI BARCZEWSKIE
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Z posiedzenia Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Barczewa…
4 czerwca 2013 r. odbyło się kolejne
posiedzenie Rady Gospodarczej działającej
przy Burmistrzu Barczewa. Tym razem
miejscem posiedzenia była sala konferencyjna
firmy „Tewes Bis” w Barczewie, której
właściciel Janusz Skowroński jest przewodniczącym barczewskiej Rady Gospodarczej.
Porządek obrad liczył cztery punktu.
Pierwszy punkt dotyczył oznakowania
szlaku kajakowego. Wykonawcą tablic
informacyjnych jest olsztyński PTTK. Janusz
Skowroński bardzo prosił o maksymalne
przyspieszenie prac tak, aby znaki zostały
umieszczone jeszcze przed początkiem sezonu
turystycznego. Miejmy nadzieję, że znaki
pomagające w korzystaniu ze szlaku
kajakowego, który ma aż 52 km długości,
pojawią się jak najszybciej.
Drugi punkt był konsultacjami w sprawie
delegowania przedstawiciela Rady Gospodarczej do składu Rady Nadzorczej Zakładu
Usług Komunalnych w Barczewie. Mirosław
Kozłowski, w imieniu członków Rady
Gospodarczej, zaproponował na to stanowisko
Janusza Skowrońskiego. Prezes „Tewes Bis”
przyjął propozycję, dziękując jednocześnie za
zaufanie. Wiedza i doświadczenie biznesowe
Janusza Skowrońskiego na pewno przydadzą
się barczewskiemu ZUK-owi. Od kilku
miesięcy ZUK ma także nowego prezesa
w osobie Beaty Szewczyk, byłej księgowej tej
firmy. Mieszanka - energii i wiedzy Pani Beaty
z doświadczeniem członków Rady Nadzorczej
na pewno dobrze wróżą barczewskiemu ZUKowi. Tym bardziej, że nasza gmina, jak i reszta
kraju, jest w przededniu istotnych zmian jeśli
chodzi o odbiór śmieci. Począwszy od 1 lipca
odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych z terenu gminy Barczewo będzie
zajmować się firma EKO z Biskupca. To
właśnie ta firma wygrała przetarg, w którym
udział wzięły 3 firmy - olsztyński Remondis,
barczewski ZUK i biskupieckie EKO. Firma
z sąsiedniej gminy zaoferowała najniższą cenę.
Umowa zostanie podpisana na okres 6 miesięcy.
Barczewski ZUK i tak nadal będzie obsługiwał
odbiór śmieci z barczewskich firm i przedsiębiorstw m.in. Zakładu Karnego w Barczewie.
Będzie to ogólnie ok. 35 % rynku odbioru
śmieci w naszej gminie. Ponadto barczewski
ZUK zajmuje się również innymi przedsięwzięciami. Ostatnio m.in. ułożył chodnik na ul.
Wojska Polskiego w Barczewie.
Trzeci punkt obrad dotyczył stanu zaawansowania przystąpienia Barczewa do
stowarzyszenia miast Cittaslow. Członkowie
rady dowiedzieli się jakie są wskazania
dotyczące tego przystąpienia pod kątem
propozycji dla przedsiębiorców. Sieć miast
dobrego życia oferuje bardzo dużo korzyści np.
jeśli chodzi o promocję miasta lub środki na
rewitalizację. Wpisowe wynosi zaledwie 600
Euro, a roczna opłata członkowska to 1.500
Euro. Koszty niewielkie, które niebawem
mocno zaprocentują. Samo uczestnictwo naszej
gminy w tak zaszczytnym gronie pokazuje, że
Barczewo nie pozostaje w tyle. To właśnie za
sprawą pomarańczowego ślimaka, symbolu
Cittaslow, usłyszą o nas w najdalszym zakątku

Europy i świata. Dla przykładu folder lub
przewodnik turystyczny, opatrzony logo
Cittaslow, będzie przedstawiał Barczewo i jego
zalety. Miasto otrzyma taką promocję zupełnie
bezpłatnie. Obecnie sieć Cittaslow zrzesza 10
miast z Polski i 176 z całego świata. Zgodnie
z przewidywaniem tylko 15 miast z Polski
wstąpi do Cittaslow. Już wiadomo, że w tym
elitarnym gronie nie zabraknie Barczewa. 25
kwietnia 2013 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało zgodę na przystąpienie
Barczewa do Cittaslow. Inne miasta czekały na
to 3-4 miesiące, nasze miasto otrzymało zgodę
po miesiącu. Po spełnieniu jeszcze szeregu
wymogów formalnych, najprawdopodobniej
już we wrześniu Barczewo stanie się
pełnoprawnym członkiem stowarzyszenia. Na
podobnym etapie przystąpienia do międzynarodowego stowarzyszenia jest Dobre Miasto.
Olsztynek jest naszym opiekunem i miastem
wprowadzającym w szereg stowarzyszenia
Cittaslow. Obecnie w gminie Barczewo brakuje
regionalnego, niepowtarzalnego produktu
kulinarnego. Właśnie taki smaczny i unikalny
produkt może być świetnie wypromowany
przez sieć spod znaku pomarańczowego
ślimaka. „Pole do popisu” dla firm związanych
z kulinariami jest jak najbardziej otwarte.
Niejako przy okazji skorzystają na tym także
firmy związane z szeroko pojętą turystyką,
dzięki większej liczbie turystów odwiedzających nasze tereny. Warto jeszcze dodać, że
najprawdopodobniej miasta, które są członkowie sieci Cittaslow, będą mogły bez większych
przeszkód proceduralnych skorzystać z funduszy unijnych na inwestycje w rewitalizację
swoich terenów. Co przy obecnym topnieniu
innych funduszy unijnych ma bardzo wielkie
znaczenie.
W czwartym punkcie omówiono stan
zaawansowania tworzenia profesjonalnego
folderu inwestycyjnego gminy Barczewo.
Gmina dysponuje sporym zasobem terenów,
który może być przeznaczony pod działalność
firm. Chodzi tu o ściągnięcie do gminy jak
największej liczby inwestorów, którzy właśnie
tutaj rozwijaliby swoje przedsiębiorstwa, płacili
podatki, a mieszkańcom dawali pracę. Tym
bardziej, że te tereny znajdują się w bezpo-

średnim sąsiedztwie drogi krajowej nr 16
– zwanej także „kręgosłupem” województwa
warmińsko-mazurskiego. Obecnie gmina nie
posiada profesjonalnego wydawnictwa, z którym mogła by się zaprezentować np. na targach.
W folderze znalazłyby się przykłady firm
z różnych branż obecnie już działające w naszej
gminie. Potencjalny inwestor uzyskałby wiedzę
o naszym zapleczu turystycznym i hotelarskim,
a przecież mamy się czym poszczycić.
Bezsprzecznie naszą wizytówka jest turystyka
i właśnie jej dobre przykłady znalazłyby się w
tym folderze. Problemem oczywiście są koszty
wydania takiej publikacji.
Ostatnim, bardzo przyjemnym punktem
spotkania było zwiedzanie firmy „Tewes Bis”.
Prezes Skowroński przedstawił swoją drogę
biznesową, która nie zawsze była „usłana
różami”. Podkreślił, że powiodło mu się w biznesie dzięki wytrwałości, solidności, odwadze
i odrobinie szczęścia. Bardzo istotne było także
dobre rozpoznanie potrzeb rynku. Wspominał,
że do Barczewa trafił dość przypadkowo
kupując dawną rozlewnię gazów technicznych.
Później stał się również mieszkańcem naszej
gminy. „Tewes Bis” powstał w 1991 roku,
głównie za namową prof. Zbigniewa Śmietany,
uznanego eksperta w sprawach technologii
i techniki w mleczarstwie. Kapitał założycielski
wynosił zaledwie 100 Euro. Firma specjalizuje
się w produkcji maszyn i urządzeń oraz całych
linii technologicznych dla przemysłu – głównie
mleczarskiego. „Teres Bis” nie poprzestaje na
samym dostarczeniu zamówionych maszyn ale
oferuje także ich serwis oraz tworzenie
kompleksowych programów rozwojowych.
„Tewes Bis” po sukcesie na rynku polskim
„poszedł za ciosem” i w sposób widoczny
zaistniał na: Litwie, Łotwie, Ukrainie, Rosji,
Białorusi, Niemczech, Węgrzech, Kazachstanie
i Rumunii. Produkty barczewskiej firmy są
znane również w Azji oraz Ameryce Środkowej
i Południowej. Śmiało można powiedzieć, że
właściwie każdy produkt mleczny, który
kupujemy w Polsce, został wyprodukowany
przy pomocy urządzeń stworzonych na
barczewskim Zatorzu.
Grzegorz Gawrylczyk

Fot. G. Gawrylczyk
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Inwestycje 2013
Stan zaawansowania inwestycji
przewidzianych do realizacji w 2013
roku.
1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo - Nikielkowo. Realizacja
II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej.
16.05.2013 r. została zawarta umowa z Markiem Szkoda, prowadzącym firmę „Instalatorstwo Sanitarne”, ul. W. Barczewskiego
16/10, 10-061 Olsztyn, na wykonanie tych robót
budowlanych. Tego samego dnia została
również zawarta umowa na nadzór inwestorski
nad tą inwestycją. Inspektorem nadzoru będzie
Jan Żemajtys. 17.05.2013 r. plac budowy został
przekazany wykonawcy. Zgodnie z umową
roboty potrwają do 16.07.2013 r. Inwestycja
obejmuje następujące odcinku sieci wodociągowej:
1) Odcinek 1 o długości ok. 562 mb, przebiega
przez działki 164/55, 164/30, 164/54, 164/1,
165, 166, 163 (obręb Nikielkowo) zgodnie
z projektem budowlanym zatwierdzonym
decyzją pozwolenia na budowę nr Bwo/4/03
z dnia 29.12.2003 r.
2) Odcinek 2 o długości ok. 103 mb przebiega
przez dz. nr 149/41 i 163 (obręb Nikielkowo)
zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją pozwolenia na budowę nr
Bwo/4/03 z dnia 29.12.2003r. Wartość robót
budowlanych: 54.858,00 zł (brutto).
2. Budowa chodników w ciągu ul. Wojska
Polskiego w Barczewie.
Zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe na
wykonanie odnośnie tej inwestycji. Zaproszenie do złożenia ofert wysłano do 3 firm.
Swoją ofertę złożyła tylko jedna firma - Zakład
Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Wojska
polskiego 15 w Barczewie, za cenę brutto:
36.071,99 zł. Termin wykonania robót to
14.06.2013 r. Inspektorem nadzoru jest Bohdan
Nieciecki.
3. Odwodnienie ul. Warmińskiej i ul.
Nadrzecznej w Barczewie.
23.05.2013 r. nastąpiło podpisanie umowy
z Dariuszem Jedynak, właścicielem firmy:
„Gwarant” Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych i Budowlanych, Łęgajny,
ul. Lipowej 24. W zapytaniu ofertowym został
wyłoniony również inspektor nadzoru
inwestorskiego. Z 5 złożonych ofert najtańszą
ofertą okazała się propozycja złożona przez
Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Usługowego
„Inwestprojekt” Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 13,
10-444 Olsztyn. Inspektorem nadzoru będzie
Ry s z a r d Wa r m i ń s k i . Wa r t o ś ć r o b ó t
budowlanych: 151 290,00 zł (brutto).
4. Opracowanie projektu budowy parkingu
przy ul. Miłej w Barczewie.
17.05.2013 r. zostało wszczęte postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie usługi polegającej na opracowaniu
dokumentacji projektowo-kosztorysowej
budowy parkingu przy ul. Miłej w Barczewie.
Zainteresowani wykonawcy swoje oferty mogli
składać do dnia 29.05.2013 r.
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5. Przebudowa odcinka drogi gminnej
w obrębie Niekielkowo - Dz. nr 169.
Trwa wydawanie decyzji podziału w sprawie tej
działki. Po wydzieleniu odcinka drogi objętego
tą inwestycją nastąpi rozpoczęcie prac projektowych.
6. Przebudowa odcinka drogi gminnej
w Niedźwiedziu - obręb Ramsowo dz. nr 385.
Trwa przygotowanie dokumentów do zlecenia
opracowania dokumentacji projektowej
przebudowy tej drogi.
7. Wykonanie oznakowania tras kajakowych
20.05.2013 r. odbyło się spotkanie z wykonawcą tej inwestycji. Marian Jurak, Prezes
PTTK w Olsztynie, przedstawił propozycję
graficzną znaków informacyjnych i ostrzegawczych oraz ich listę z proponowanym
umiejscowieniem. Prezes Jurak poinformował,
że dokumentacja szlaku kajakowego jest
w trakcie uzgodnień w Zarządzie Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Olsztynie. Od ostatniej
sesji Rady Miejskiej do Urzędu Miasta w Barczewie zgłosiło się jeszcze dwóch przedsiębiorców z prośbą o umieszczenie ich na tablicach
wzdłuż planowanej trasy kajakowej. Ze
względu na fakt, że wykonawca do dnia
20.05.2013 r. nie rozpoczął jeszcze wykonywania znaków możliwe było ujęcie przedsiębiorców z Tumian i Barczewa na tych tablicach.
Jednakże informujemy, że kolejne wnioski,
które wpłynął po tym terminie, niestety nie będą
już ujęte w projekcie.
8. Budowa ujęcia wody dla potrzeb przeciwpożarowych miasta przy ul. Niepodległości
w Barczewie.
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej ujęcia wody dla potrzeb przeciwpożarowych miasta przy ul. Niepodległości
w Barczewie. Dokumentacja projektowa
z rozwiązaniami technicznymi praktycznie jest
już gotowa. Obecnie wydawane jest pozwolenie
wodno-prawne, a następnie zostanie złożony
wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.
9. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
poprzez budowę placów zabaw i miejsc
spotkań mieszkańców w miejscowościach
Niedźwiedź, Odryty, Ramsowo, Szynowo.
Trwają prace na budowie 2 placów zabaw
w miejscowościach: Niedźwiedź i Ramsowo.
Początkowo, wykonawca zakładał, że swoje
prace rozpocznie od Ramsowa i Szynowa
jednak, ze względów logistycznych, prace
rozpoczęły się od placów zabaw w Niedźwiedziu i Ramsowie.
10. ,,Renowacja i adaptacja budynku
kościoła poewangelickiego, ratusza
oraz remont z wyposażeniem Muzeum im.
Feliksa Nowowiejskiego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach Projektu
„Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy
Barczewo poprzez renowację kluczowych
obiektów dziedzictwa kulturowego”.
21.05.2013 r. odbyła się narada techniczna
w sprawie opracowywanych dokumentacji
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projektowych. Wykonawca wskazał na bardzo
zły stan techniczny konstrukcji dachu w ratuszu.
Drewniane elementy konstrukcyjne zostały
zaatakowane przez szkodniki - larwy Spuszczela
Pospolitego (Hylotrupes Bajulus), co znacznie
osłabiło nośność i wytrzymałość konstrukcji
dachu. Wykonawca jest w trakcie opracowywania projektu budowlanego. Termin
wykonania 13.06.2013 r.
Opracował
Grzegorz Gawrylczyk
na podstawie materiałów dostarczonych przez
Aleksandrę Hodt

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
INTERESANTÓW PRZYJMUJĄ:
BURMISTRZ BARCZEWA
W PONIEDZIAŁKI W GODZINACH 11.00 – 16.00
ZASTĘPCA BURMISTRZA
KAŻDEGO DNIA, W RAMACH SWOICH
MOŻLIWOŚCI CZASOWYCH
KIEROWNICY WYDZIAŁÓW
CODZIENNIE W GODZINACH PRACY URZĘDU

Komunikat do właścicieli
zwierząt domowych !
Utrzymujący zwierzęta domowe są
zobowiązani do zachowania środków
ostrożności zapewniających ochronę zdrowia
i życia ludzi i innych zwierząt, a w szczególności
do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak
najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały
spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc
przeznaczonych do wspólnego użytku.
Właściciele psów zobowiązani są do:
wyposażenia psa w obrożę, a w przypadku ras
uznawanych za agresywne również w kaganiec
oraz do nie puszczania psów bez możliwości ich
kontroli i bez oznakowania umożliwiającego
identyfikację właściciela lub opiekuna. I na
koniec jeszcze wstydliwy temat – sprzątanie po
psach i kotach. Otóż właściciele zwierząt
domowych są zobowiązani do bezzwłocznego
usuwania odchodów tych zwierząt z terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku. Nie
trzeba szukać specjalnych koszy – zebrane
nieczystości możemy wrzucać do wszystkich
napotkanych koszy. Do sprzątania wystarczy
zwykła torba foliowa. Dla chcącego, nic
trudnego. Obowiązek ten nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z psówprzewodników.
UM
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Spod znaku pomarańczowego ślimaka

Festiwal Cittaslow w Olsztynku
W sobotę 18 maja 2013 r. odbył się festiwal
Cittaslow w Olsztynku. Barczewo jest już
„jedną nogą” w szacownym gronie miast.
Olsztynek był czwartym miastem po Reszlu,
Lidzbarku Warmińskim i Nowym Mieście
Lubawskim, gdzie odbyła się tego typu impreza.
Ponadto Olsztynek można nazwać
przewodnikiem Barczewa przy wejściu do sieci
Cittaslow.
Olsztynek, obok Rynu i Lubawy, w 2012
roku, powiększył sieć polskich miasteczek
Cittaslow. 13 kwietnia 2013, w Kristinestad
w Finlandii, Komitet Koordynujący Międzynarodowego Stowarzyszenia Cittaslow
formalnie przyjął do Stowarzyszenia Gołdap.
Festiwal Cittaslow był doskonałą okazją do
zaprezentowania rosnącego z roku na rok
potencjału Polskiej Krajowej Sieci Miast
Cittaslow, która zrzesza dziewięć miejscowości
z terenu Województwa Warmińsko-Mazurskiego: Biskupiec, Bisztynek, Gołdap, Lidzbark
Warmiński, Lubawę, Nowe Miasto Lubawskie,
Olsztynek, Reszel i Ryn oraz jedno miasto
z Wielkopolski: Murowaną Goślinę.
Podczas Festiwalu promowane były miasta
członkowskie, ich lokalne rzemiosło, dziedzictwo kulturowe oraz artystyczny dorobek.
W bogatym programie festiwalu znalazły m.in.
kiermasz wyrobów rzemieślniczych, występy
zespołów muzycznych z miasteczek członkowskich Cittaslow, kiermasz żywności naturalnej
i tradycyjnej, konkursy z nagrodami. Mieszkańcy Olsztynka oraz zaproszeni goście mogli
skorzystać z bezpłatnej degustacji potraw,
przygotowanej specjalnie na tę okazję przez
restauratorów – członków sieci Dziedzictwo
Kulinarne Warmia Mazury Powiśle.
Ważną częścią Festiwalu była sobotnia

Nabycia do gminnego zasobu 2013
11 kwietnia 2013 roku pomiędzy gminą
Barczewo i Agencją Nieruchomości Rolnych
w Olsztynie została zawarta umowa notarialna
w wyniku której gmina Barczewo nieodpłatnie
nabyła prawo własności następujących
nieruchomości:
- działki 10/7 i 10/16 (obręb Wójtowo)
stanowiące część ulicy Klonowej, Brzozowej
oraz Borowej - działki 419 i 220/12 (obręb
Łęgajny) w granicach których biegnie ulica
Akacjowa
- działka nr 5/25 (obręb Ramsowo, miejscowość
Niedźwiedź) w granicach której urządzone jest
boisko piłkarskie
- działka nr 282 (obręb Lamkowo) z przeznaczeniem na utworzenie drogi dojazdowej do
cmentarza wraz miejscami parkingowymi
- działka nr 10/33 (obręb Bark - Wrócikowo,
miejscowość Wrócikowo) w granicach której
urządzony jest teren sportowo - rekreacyjnego
- działka nr 125/12 (obręb Maruny) z przeznaczeniem na utworzenie terenu sportowo
– rekreacyjnego
- lokal nr 1 przy ul. Wojska Polskiego nr 33
w Barczewie wraz z przydomowym
ogródkiem (działka nr 125/23) oraz budynkiem
gospodarczym (działka nr 125/15)

konferencja pt. „Cittaslow – nowe trendy
rozwoju małych miasteczek w Europie oraz na
świecie” z udziałem władz Międzynarodowego
Stowarzyszenia Cittaslow z Włoch. Jej tematyka
oscylowała wokół nowych kryteriów certyfikacyjnych dla miast oraz nowego podejścia do ich
sieciowania i zrzeszania się. Swoje wystąpienie
na temat „Cittaslow - światowa sieć miast
dobrego życia” przedstawił Pier Giorgio Oliveti,
Sekretarz Generalny Międzynarodowego
Stowarzyszenia Cittaslow. Andrea Mearns,
Wiceprzewodnicząca Cittaslow International
(miasto Mold, Wielka Brytania) przedstawiła
„Cittaslow w Europie – doświadczenia, dobre
praktyki”. Natomiast prof. dr hab. Krzysztof
Skalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek
Międzynarodowego Komitetu Naukowego
Cittaslow, zaprezentował „Cittaslow, a terytorialny wymiar strategii europejskich na lata
2014-2020".

Wielki Test Języka Angielskiego
Barczewiacy wzięli udział w drugiej już
edycji Wielkiego Testu Języka Angielskiego.
Przedsięwzięcie odbyło się w niedzielne
przedpołudnie 9 czerwca. Swoją znajomość
języka Szekspira sprawdzili w tym roku
śmiałkowie z blisko 50-ciu miast - w tym gronie
nie zabrakło mieszkańców grodu nad Pisą.
Mieszkańcy miasta Feliksa Nowowiejskiego swój test pisali w sali sportowej
barczewskiej szkoły podstawowej. Za dobry
wynik uczestników kciuki trzymali: Burmistrz
Lech Jan Nitkowski, Zbigniew Chlubicki,
Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Jolanta
Pastuszenko, Dyrektor Szkoły Podstawowej. Do
testu przystąpiło tylko 35 osób, w większości
uczniów barczewskiej podstawówki. Szkoda, bo
impreza miała charakter otwarty i chodziło
w niej przede wszystkim o zabawę. W sympatycznej atmosferze można było sprawdzić
poziom znajomości najpopularniejszego języka
na świecie. Uczniowie barczewskiej szkoły
podstawowej z okazji treningu języka
angielskiego skwapliwie skorzystali. Wśród
uczestników testu byli też m.in.: Jerzy Litwiński,
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie oraz Dariusz Jasiński, Zastępca
Burmistrza Barczewa.
Sam test liczył 4 strony. Na jego rozwiązanie
uczestnicy mieli 40 minut. Po testowych
zmaganiach na uczestników czekał słodki
poczęstunek. Nie zabrakło też angielskiego na
wesoło, bo w ramach odreagowania stresu
imprezę zakończyły językowe konkursy
z nagrodami. Z niecierpliwością czekamy na
wyniki, wtedy się okaże jak reprezentacja
Barczewa wypadło na tle 49 miast w Polsce.
Grzegorz Gawrylczyk

Grzegorz Gawrylczyk

Z ostatniej chwili…
Z przyjemnością informuję, że wyniki Barczewa, które zna angielski
na poziomie B1+ są bardzo dobre. Pokazaliśmy, że warto się uczyć i że
angielski jest językiem międzynarodowej komunikacji, którego znajomość
otwiera wiele drzwi.
Z wyrazami szacunku Jolanta Taperek Dyrektor Modern School

Fot. G. Gawrylczyk
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Wydarzenia
XII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego

Grand Prix dla Bielskiego Chóru Kameralnego!!!!
Zakończył się XII Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie! Trwający przez
trzy dni od 16 do18 maja Festiwal przyciągnął
wielu słuchaczy - fanów kultury wysokiej.
Święto muzyczne rozpoczęto w czwartek
późnym, ciepłym popołudniem przed pomnikiem Feliksa Nowowiejskiego na placu przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie, gdzie
wszystkich gości uroczyście powitał Burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski. Zaproszeni
goście oraz chórzyści, przepięknie odśpiewali
„Rotę” Feliksa Nowowiejskiego. Następnie
udali się ulicami miasta pod Salon Muzyczny im.
Feliksa Nowowiejskiego, gdzie zaśpiewano
„Hymn Warmii”. Tu gospodarz miasta z synem
kompozytora - Janem Nowowiejskim, wnuczką
Bogną i organizatorami festiwalu powitali
wszystkich polską tradycją - chlebem i solą.
Pierwszy festiwalowy dzień zakończył koncert
inauguracyjny, który odbył się w amfiteatrze
miejskim. Podczas koncertu dyrektor artystyczny prof. Benedykt Błoński z dyrektorem
organizacyjnym - Danutą Zielonką, zaprezentowali książkę – śpiewnik pt. „Pieśń chóralna
Feliksa Nowowiejskiego”, który powstał dzięki
osobom związanym z festiwalem - prof.
Januszowi Bogdanowi Lewandowskiemu oraz
Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich i jest
ukłonem do wszystkich melomanów i chórów
biorących udział w festiwalu.
W piątek od rana w kościele Św. Anny
rozbrzmiewały głosy chóralne, ponieważ przez
cały dzień trwały przesłuchania konkursowe.
Jednocześnie trwały koncerty towarzyszące
w całym powiecie olsztyńskim. Każdy chór miał
szansę poznać nasz region oraz zaprezentować
się przed publicznością w malowniczych
miejscowościach Warmii: Olsztynie, Świętej
Lipce, Klebarku Wielkim, Bartągu, Wipsowie,
Bartołtach Wielkich, Ramsowie, Barczewie,
Kronowie, Kolnie, Purdzie, Lutrach, Dywitach,
Łęgajnach, Olsztynku, Świątkach, Frączkach,
Gietrzwałdzie i Wójtowie. Wieczorem odbyło
się ognisko dla chórzystów w „Starym
Folwarku” w Tumianach gdzie chórzyści mieli
szansę się poznać i pośpiewać razem. W sobotę
od rana w czasie trwania przesłuchań
konkursowych, odbywała się sesja naukowa
w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. Sesja, która jest stałym
ważnym elementem festiwalu, w tym roku
odbyła się pod hasłem: „Muzyka organowa
i chóralna w twórczości Feliksa Nowowiejskiego”. Dziesięciu wybitnych znawców
tematu, wykładowców i profesorów wygłosiło
dziesięć bardzo interesujących referatów.
Wieczorem po bardzo intensywnych trzech
festiwalowych dniach odbyła się gala i koncert
laureatów w Kościele Św. Anny w Barczewie.
Organizatorzy bardzo serdecznie pragną
podziękować wszystkim sponsorom: firmom,
instytucjom, osobom indywidualnym za pomoc
bez której nie odbyła by się tak wielka impreza.
W XII Międzynarodowym Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie wzięło udział XIV chórów. Jury
w składzie: dr Milan Kolena – przewodniczącydyrygent, wykładowca Akademia Sztuk w

6

Fot. W. Zdaniuk

Bratysławie, dyrektor artystyczny SLOVAKIA
CANTAT w Bratysławie; prof. Waldemar
Górski - dyrygent, Dziekan Wydziału
Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej
i Rytmiki Akademii Muzycznej w Gdańsku;
prof. Benedykt Błoński - dyrygent, dziekan
Wydziału Sztuki Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie.
Przy ocenie prezentowanego repertuaru
brało pod uwagę wg regulaminu następujące
kryteria: motorykę utworów (tempo, rytm,
dynamika), intonację (barwa, harmonia),
retorykę ( artykulacja, słowna i muzyczna),
ekspresję muzyczną (styl, frazowanie), dobór
repertuaru, dramaturgia programu i postanowiło przyznać wyróżnienia i nagrody
regulaminowe.
Brązowe Dyplomy:
- Towarzystwo Śpiewacze ,,Lutnia'', Aleksandrów Łódzki, dyrygent - Renata BanackaWalczak;
- Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
,,Cantata'', Elbląska Uczelnia HumanistycznoEkonomiczna, dyrygent - Marta DrózdaKulkowska;
- Chór Mieszany Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. I.J. Paderewskiego - Stalowa
Wola, dyrygent - Maciej Witek.
Srebrne Dyplomy:
- Chór Mieszany COLLEGIUM CANICORUM Ćesky Cieszyn, dyrygent - Anna
Szawińska;
- Chór Mieszany ,,Lutnia'' przy Malborskim
Centrum Kultury i Edukacji, dyrygent - Bożena
Belcarz;
- Chór Kameralny,,Cantore Iuvenum"
Szczecin, dyrygent - Kamil Szałata;
- Zespół Wokalny ,,CANTUS DELICIUM''
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Ottona
w Pyrzycach, dyrygent - Tomasz Szutkowski;
- Chór ,,Animato'' Gminny Ośrodek Kultury
w Pawłowicach, dyrygent - Małgorzata Lucjan
Złote Dyplomy:
- Dziewczęcy Chór Gimnazjum im. IO
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Ahremchika, Mińsk, Białoruś, dyrygent - Maria
Lipnickaja;
- Chór Kameralny Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica
w Białymstoku, dyrygent - Anna Olszewska;
- Chór Uniwersytetu Śląskiego ,,Harmonia''
Cieszyn, dyrygent - Izabella Zielecka - Panek;
- Zespół Wokalny ,,Rondo'' Szkoły Muzycznej
I st. im. G.Bacewicz we Wrocławiu, dyrygent Małgorzata Podzielny;
- Młodzieżowy Chór "BREVIS" przy Mińskim
Państwowym College'u Sztuki - Mińsk Białoruś,
dyrygent - Swietłana Kuncewicz;
- Bielski Chór Kameralny przy Bielskim
Centrum Kultury, dyrygent - Beata Borowska.
I. Nagroda specjalna ,, Za najlepiej wykonany
utwór inspirowany folklorem" - dyplom
honorowy oraz statuetka ufundowana przez
Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich
w Olsztynie przypadła Chórowi Uniwersytetu
Śląskiego ,,Harmonia'' w Cieszynie, dyrygent
- Izabella Zielecka - Panek za utwór Jana
Gawlasa- Szumi dolina.
II. Nagrodę specjalną dla „Najlepszego chóru
zagranicznego"- dyplom honorowy oraz
statuetka ufundowana przez Związek Gmin
Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie zdobył
Młodzieżowy Chór ,,BREVIS" przy Mińskim
Państwowym College'u Sztuki, Mińsk, Białoruś,
dyrygent - Swietłana Kuncewicz.
III. Nagroda specjalna „Za najlepsze
wykonanie kompozycji współczesnej” - dyplom
honorowy, plakietka zakupiona ze środków
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich
w Barczewie – wyjechała z Zespółem
Wokalnym ,,Rondo'' Szkoły Muzycznej I st.im.
G.Bacewicz we Wrocławiu, dyrygent
- Małgorzata Podzielny.
IV. Nagrodę specjalną „Za najlepsze wykonanie utworu muzyki dawnej”
Ciąg dalszy na str. 7
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Ciąg dalszy ze str. 6

- dyplom honorowy, plakietke zakupioną ze
środków Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie otrzymał Bielski Chór
Kameralny przy Bielskim Centrum Kultury,
dyrygent - Beata Borowska.
V. Nagroda specjalna w postaci dyplomu
i grafiki (postać Feliksa Nowowiejskiego), „Za
dobór repertuaru konkursowego i ekspresję
wykonawczą" przypadła Bielskiemu Chórowi
Kameralnemy przy Bielskim Centrum Kultury,
dyrygent - Beata Borowska.
VI. Nagroda specjalna Burmistrza Barczewa,
dyplom i grafika (ratusz)za wspaniałą oprawę
spotkania integracyjnego chórów otrzymał Chór
Mieszany Państwowej Szkoły Muzycznej II st.
im.I.J. Paderewskiego w Stalowej Woli dyrygent
- Maciej Witek.
VII. Nagroda regulaminowa ,,Za najlepsze
wykonanie kompozycji Feliksa Nowowiejskiego” - dyplom honorowy, statuetka
,,Feliksa'' zakupiona ze środków Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie oraz
nagroda pieniężna w wysokości 3.000 zł
pochodząca ze środków Starostwa Powiatowego
w Olsztynie zdobył Chór Uniwersytetu
Śląskiego ,,Harmonia'' w Cieszynie, dyrygent
Izabella Zielecka - Panek, za utwór Feliksa
Nowowiejskiego ,,Jaś zakochany”.
VIII. Nagroda specjalna „Za najlepszą
technikę wokalną'' - dyplom honorowy oraz
puchar ufundowany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Mariana Podziewskiego
odebrał Młodzieżowy Chór ,,BREVIS" przy
Mińskim Państwowym College'u Sztuki, Mińsk,
Białoruś, dyrygent - Swietłana Kuncewicz.
IX. Nagroda specjalna „Dla najlepszego
dyrygenta'' - dyplom honorowy, plakietka
zakupiona ze środków Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie
przypadła - dyrygent Swietłanie Kuncewicz
Decyzją Jury przyznano nagrodę: GRAND
PRIX XII Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
Barczewo 2013 - dyplom honorowy, statuetkę
„Feliksa'' zakupioną ze środków Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie oraz
nagrodę pieniężną w wysokości 6.500 zł
pochodzącą ze środków Gminy Barczewo Bielskiemu Chórowi Kameralnemu przy
Bielskim Centrum Kultury, dyrygent - Beata
Borowska.
Festiwal jest realizowany przy wsparciu
finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Starostwa
Powiatowego w Olsztynie i Urzędu Miejskiego
w Barczewie.
Patronat honorowy nad festiwalem objęli:
Marian Podziewski - Wojewoda WarmińskoMazurski, Mirosław Pampuch - Starosta
Powiatu Olsztyńskiego, Piotr Grzymowicz Prezydent Miasta Olsztyn, Lech Jan NitkowskiBurmistrz Miasta Barczewo, Ks. kan. Marek

Fot. Zb. Kozłowski

Paszkowski - Proboszcz Parafii św. Anny
w Barczewie.
Organizatorem Festiwalu jest: Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie. Dyrektor Organizacyjny - Danuta
Zielonka, Dyrektor
Artystyczny- prof.
Benedykt Błoński. Współorganizatorzy: Urząd
Miejski w Barczewie. Partnerzy: Parafia
Rzymsko - Katolicka pw. św. Anny w Barczewie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie, Centrum
Kultury i Promocji Gminy, Telewizja Kablowa
„MACROSAT” w Barczewie. Fundatorzy
nagród: Gmina Barczewo - 6500 zł, Powiat
Olsztyński – 3000 zł, Wojewoda Warmińsko Mazurski - puchar wojewody , Związek Gmin
Warmińsko - Mazurskich – statuetki,
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich SIO
w Barczewie.
Festiwal jest realizowany przy wsparciu
finansowym: Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego w kwocie 50000 zł,
Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego w kwocie 7000 zł, Powiatu
Olsztyńskiego w kwocie 10000 zł, Gminy
Barczewo w kwocie 37.000 zł , Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Barczewie 7000 zł
Sponsor: Warmiński Bank Spółdzielczy z
siedzibą w Jonkowie .
Darczyńcy:
„TEWES-BIS” Spółka z o. o. w Barczewie,
Nadleśnictwo Wipsowo, FUTURA Edukacja
&Przyszłość - Nowoczesne szkoły dla
dorosłych - Sp. z.o.o Warszawa, Mazurski Bank
Spółdzielczy w Giżycku, Całoroczny Ośrodek
Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Zalesie”
Mariusz Sochacki, Hotel AZZUN w Kromerowie, GOLIAT Sp. z.o.o. Olsztyn, PHU
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Tadeusz Gałązka, Skup złomu metali - Olsztyn,
Spółdzielnia Mieszkaniowa Rodło w Barczewie, Kwiaciarnia MAGNOLIA Dorota
Piórkowska, Apteka Góra SP.J.- Małgorzata,
Stanisław Góra - Barczewo, Firma ADAMS H.
Pędzich Mrągowo, Ol-flora Wójtowo, Henryk
Żebrowski Barczewo, Kombinat Ogrodniczy
Łęgajny, Krzysztof Tomczyk Barczewo, Janusz
Januszewski - Barczewo, Tomasz Matyjas Ruszajny, Tomasz Michałowski - Barczewo,
Mirosława, Dariusz Jasińscy - Barczewo,
Regina Pisowłocka - Barczewo, Jerzy Jędrasik Barczewo, Elżbieta Pawlaszek - Barczewo,
Auto części ZAHOR Barczewo, RIVERA
FURNITURE Sp. z.o.o Barczewski Dwór, Ewa
Karkut - Barczewo, Krzysztof Kwiatos –
Barczewo, Marzena i Stefan Pawlik, P-H-U
OLBUD - BIS Edward Wojnach, Mirosław
Kwaśniewski - Barczewo, DOP - BED Sp. z.o.o
Barczewo, COSINUS - Anna Tołoczko, Bank
PEKAO SA, Teresa Nowińska - Olsztyn,
Marzenna, Stefan Pawlik - Barczewo,
Kazimierz Perlik - Barczewo, Elżbieta i Jerzy
Bienieccy, Bank Żywności w Olsztynie.
Instytucje i osoby wspierające: Zakład Karny w
Barczewie, Zakład Usług Komunalnych w
Barczewie, Gimnazjum nr1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie, Piotr Jakończuk Barczewo, Zakład Budynków Komunalnych w
Barczewie.
Patronat medialny: TVP S.A. Olsztyn,
Polskie Radio Olsztyn, Telewizja Olsztyn,
„Macrosat” TV Kablowa w Barczewie, Gazeta
Olsztyńska, Wiadomości Barczewskie, Nowe
Życie Olsztyna, Nasz Olsztyniak, Olsztyn
24.com, Radio PLUS Olsztyn, Portal eświatowid, Radio PLANETA fm.
Bazy noclegowe festiwalu: Zajazd „Elian”
Jan i Elżbieta Kończyk, Olsztyn, Motel „Hier
Man” Maria Goździkowska, Wójtowo, gm.
Barczewo, Gospodarstwo Agroturystyczne
Dom Gościnny w Bogdanach Jędrzej Stobrawa,
gm. Barczewo, Gospodarstwo Agroturystyczne
w Lesznie, gm. Barczewo, Gospodarstwo
Agroturystyczne Janczary w Barczewku Danuta
Olejnik, gm. Barczewo, Gospodarstwo
Agroturystyczne w Barczewku Piotr Kłosowski,
gm. Barczewo, Gospodarstwo Agroturystyczne
Janina Alicka Mikołajczyk Barczewko,
Camping Tumiany Ewelina Staroniańska, gm.
Barczewo, Całoroczny Ośrodek SzkoleniowoWypoczynkowy „Zalesie” w Zalesiu Mariusz
Sochacki Zalesie, gm. Barczewo, Ośrodek „Star
Dadaj” w Dadaju , gm.Barczewo, Gospodarstwo
Agroturystyczne Genowefa Szczepańczyk
Gąsiorowo, Hotel Azzun Kromerowo
Opiekunowie chórów: Teresa Sturlis,
Aleksandra Mrozowska, Agnieszka Chojnowska, Anna Ostrowska, Zofia Lewandowska,
Andrzej Biniecki, Izabela Dziedziula, Beata
Birkos, Magdalena Jasińska, Marek Rybczyński, Lidia Rytelewska, Przemysław Sobiczewski, Wojciech Dąda, Krystyna Ciosek/Dorota Ciosek, Anna Żuk, Lucjan Oleksiak.
Wolontariusze: Małgorzata Ordowska, Zdzisław Leszczyński - Barczewo, Julita Kacprowicz Barczewo, Piotr Sambórski - Barczewo.
Magdalena Łowkiel
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Wydarzenia
II Piknik wędkarski
„Z RODZINĄ NA RYBY” – TUMIANY - 2013
W sobotę, 25 maja na terenie Ośrodka
Wczasowego Camping Tumiany odbył się II
Piknik wędkarski „Z rodziną na ryby”. Program
zawierał: zawody wędkarskie, atrakcje dla
dzieci, zawody kajakowe i biesiadę. Celem
zawodów wędkarskich było wyłonienie
najlepszego zawodnika oraz najlepszej drużyny
rodzinnej. Zawody zorganizowano na stawie na
terenie Campingu Tumiany oraz nad jeziorem
Pisz. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane
były oddzielnie dla zawodów drużynowych
(rodzinnych) i indywidualnych (osób
pełnoletnich). Wszyscy zawodnicy otrzymali
firmowe koszulki z logiem „złów swoje
marzenie”. Komisyjnie dokonano losowania
stanowisk.
Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski,
otwierając zawody, w imieniu Lokalnej Grupy
Rybackiej Pojezierza Olsztyńskiego, w której w
skład wchodzi osiem gmin: Barczewo,
Biskupiec, Gietrzwałd, Kolno, Olsztynek,
Pasym, Purda i Stawiguda, w imieniu Gminy
Barczewo i właścicieli Campingu Tumiany
przywitał wszystkich przybyłych. Zapewnił
wszystkich, że ryba w wodzie jest, są także
nagrody i będzie podczas rodzinnego pikniku
wędkarskiego fajnie, a samo złowienie ryby nie
jest takie , jak w bajce o „Złotej rybce”. Na
koniec życzył miłego pobytu.
Tomasz Piłat – prezes Lokalnej Grupy
Rybackiej Pojezierza Olsztyńskiego z siedzibą
w Barczewie, oprócz miłego pobytu dla
zawodników życzył udanych zawodów.
Poprosił o potraktowanie imprezy rekreacyjnie,
gdyż jest to impreza towarzyska o charakterze
integracyjnym. Na koniec zapoznał z
regulaminem zawodów dla każdej grupy
oddzielnie. Zawody odbyły się dla grupy
indywidualnej na jeziorze Pisz, a dla grup
drużynowych nad stawem.
Nad całością zawodów czuwała komisja
sędziowska w składzie: sędzia główny: Tomasz
Piłat – prezes zarządu, Ewelina Gołębiewskaspecjalista ds. promocji i Iwona Korwek –
dyrektor biura. Po zakończenia zawodów
wędkarskich komisja dokonała ważenia ryb,
wpisując na listę wynikową dla obu konkurencji.
Czas na wyniki. W zawodach indywidualnych
uczestniczyło 11 zawodników: I miejsce - Jacek
Warmiński (3,95 kg), II miejsce - Andrzej
Łopiński (3,77 kg), III miejsce - Łukasz
Łukaszewicz (3,55 kg), IV miejsce - Piotr
Linderman (3,21 kg), V miejsce Michał Lisicki
(3,08 kg), VI miejsce - Krzysztof Rogulski (1,49
kg), VII miejsce - Michał Sejnach (1,45 kg) –
złowił największą rybę, VIII miejsce - Mateusz
Foktowański (0,91 kg), IX miejsce - Maciej
Szymocha (0,90 kg), X - miejsce Zbigniew
Derwis (0,13 kg), XI - miejsce Jerzy Biały (0,06
kg).
W konkurencji rodzinnej uczestniczyło 20
zespołów: I - miejsce „Brygada Kryzys” (11,0
kg) - największa ryba o wadze 1,85 kg, II miejsce „Sumiki” (7,16 kg), III - miejsce
Drużyna „Saska Team” (6,50 kg), IV - miejsce
Drużyna „Śledzie” (5,75 kg), V - miejsce Radio
Olsztyn (4,34 kg), VI - miejsce „Złota Rybka”
(4,05 kg), VII - miejsce Drużyna „Ziomki” (3,81
kg), VIII - miejsce „Maćkowiakowie” (3,77 kg),
IX miejsce - Drużyna „Linki” (2,50 kg), X
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miejsce - „Mali Rybacy” (2,40 kg), XI miejsce Drużyna „Dragon” ( 2,02 kg), XII miejsce Drużyna „Wójcików” (1,67 kg), XIII miejsce
Drużyna „Młodziaki” (1,44 kg), XIV miejsce Drużyna „Parys” (1,18 kg), XV miejsce Drużyna „Liga Obrońców Wałów” (1,08 kg),
XVI miejsce - Drużyna „Szczupaki” (0,60 kg),
XVII miejsce - Drużyna „Matyski” (0,51 kg),
XVIII miejsce - Drużyna „Barakudy” (0,43 kg),
XIX miejsce - „Brzostki Olsztyn” (0,33 kg), XX
miejsce Drużyna „Szymocha” (0,09 kg). Trzy
pierwsze miejsca dla każdej w kategorii
uhonorowano pucharami i statuetkami w
zawodach wędkarskich „Z Rodziną na Ryby”.
Zawodnicy otrzymali także nagrody rzeczowe.

Ponadto wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy
i medale. Była także specjalna statuetka za
największą złowioną rybę oraz nagroda dla
najmłodszego zawodnika.
W kolejnej konkurencji, w zawodach
kajakowych (dwójki) miejsca zajęli: I miejsce Rafał Maćkowiak i Barwiński, II miejsce - Jakub
i Maciej Wesołowscy, III miejsce - Wojciech
i Kacper Barwińscy, IV miejsce - Witold Robert
Szachnowicz, V miejsce - Robert Semeniuk
i Zbyszek Derwis, VI miejsce - Mariola
Łukowska-Juckiewicz i Adam Perczyński, VII
miejsce - Anna i Adrian Jakończuk, VIII miejsce
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- Grzegorz Gawrylczuk z synem Miłoszem, IX
miejsce - Dawid i Dariusz Wysocki. Za pierwsze
miejsce pobyt w Ośrodku Wczasowym
Camping Tumiany, drugie i trzecie obiady za
złotówkę, których fundatorem był wspomniany
Camping Tumiany.
Podczas trwania zawodów wędkarskich na
terenie ośrodka zorganizowano atrakcje dla
dzieci, które przygotowali pracownicy Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
W bloku zabaw dla dzieci wzięli udział
najmłodsi uczestnicy tegorocznego „Rodzinnego Pikniku”. Dla nich przygotowano szereg
konkursów: malowanie twarzy, przeciąganie
liny, narty, bieg w workach, rzucanie piłką do
hula-hop, skoki na skakankach, wyścig
z przeszkodami, łowienie rybek z tektury,
sztafetę rodzinną, bieg na trzech nogach oraz
quiz wędkarski. Wszyscy zwycięzcy otrzymali
nagrody ufundowane przez CKiPG w Barczewie.
Podczas trwania zawodów wędkarskich,
kajakowych czy konkursów dla dzieci wszyscy
mogli skosztować lokalnej specjalności kuchni
Ośrodka Wypoczynkowego Camping w Tumianach.
Puchary, dyplomy, medale i nagrody
rzeczowe dla zwycięzców i wszystkich
biorących udział wręczali burmistrz Lech Jan
Nitkowski oraz Tomasz Piłat – prezes Lokalnej
Grupy Działania Południowa Warmia, Iwona
Korwek - dyrektor Lokalnej grupy Rybackiej
Pojezierza Olsztyńskiego z siedzibą w Barczewie oraz Mariola Łukowska-Juckiewicz
- dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie.
Na koniec burmistrz Lech Jan Nitkowski
serdecznie podziękował wszystkim zawodnikom i uczestnikom za udział w II Pikniku
wędkarskim „Z rodziną na Ryby”. Podziękował
gospodarzom Ośrodka Wczasowego Camping
Tumiany. Mariola Łukowska-Juckiewicz
dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie podziękowała wszystkich tym,
a szczególnie pracownikom CKiPG, dzięki
którym odbyły się zawody i inne atrakcje.
Tomasz Piłat – prezes podziękował Ewelinie
Gołębiewskiej i Iwonie Korwek za wzorowe
zadbanie o przebieg zawodów wędkarskich. Na
koniec wykonano pamiątkowe zdjęcie.
Muzycznym zakończeniem był występ zespołu
„Jeden plus Jeden” - Wiktor Łuszczyński z córką
Katarzyną z Barczewa i z Andrzejem N., którzy
zaśpiewali piosenki z półki muzyki biesiadnej.
Organizatorami II Pikniku wędkarskiego
„Z Rodziną na Ryby” byli: Lokalna Grupa
Rybacka Pojezierze Olsztyńskie, Południowa
Warmia, Urząd Miasta i Gminy Barczewo,
Ośrodek Wypoczynkowy Camping Tumiany,
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Natomiast sponsorami: Sklep Wędkarski „Sezon”, Sklep Wędkarski „Wekend”, Sklep
Wędkarski „Knapp”, Centrum Wędkarstwa
Fishing Land, Gospodarstwo Rybackie Bartołty
Wielkie. Obsługa medialna: Telewizja Kablowa
Macrosat z Barczewa, „Wiadomości Barczewskie”, „Nasz Olsztyniak”.
Foto i tekst: W. Zenderowski

Społeczeństwo
II Barczewskie Łosiery - Franciszkański Festyn Rodzinny

Jak za dawnych lat
Drugie barczewskie Łosiery już za nami.
Odpust ma wielowiekową, religijną tradycję.
Pierwszy odpust ku czci św. Antoniego z Padwy
odbył 404 lata temu w czerwcu, w rocznicę
śmierci patrona. Nie inaczej było i w tym roku.
W sobotę 15 czerwca pogoda była wprost
wymarzona na tego typu przedsięwzięcie.
Całodzienny, rodzinny festyn, poprzedziły
uroczystości religijne w kościele pw. Św.
Andrzeja. Barczewskie Łosiery stanowią udane
połączenie religijnej uroczystości z rodzinnotowarzyską imprezą na świeżym powietrzu.
Nareszcie w Barczewie można było się poczuć
jak na odpuście w pełnym tego słowa znaczeniu.
W przyszłości już nie trzeba będzie odwiedzać
innych miejscowości, by zaczerpnąć
prawdziwej „odpustowej” atmosfery.
Łosiera w gwarze warmińskiej oznacza
pieszą pielgrzymkę. Wierni pielgrzymowali, by
wyjednać u Boga dla swoich wiosek i miast,
wstawiennictwo św. Antoniego. Za historyczne
źródło odpustu należy uznać fakt odnowienia za
sprawą biskupa warmińskiego, kardynała
Andrzeja Batorego - kościoła św. Andrzeja
Apostoła. Dobudowano do niego boczną kaplicę
św. Antoniego Padewskiego. Po tym
wydarzeniu do Barczewa zaczęły przybywać
liczne rzesze wiernych z całej Warmii.
Pielgrzymi kierowani różnymi potrzebami.
Wierzyli, że prośby kierowane do Boga za
pośrednictwem św. Antoniego, odnoszą
największy skutek. To właśnie do słynnego
franciszkanina wierni najczęściej zwracają się o
pomoc w codziennych sprawach. W XIX wieku
nastąpiła kasata zakonu i piękna tradycja zaczęła
zanikać. Na szczęście w ubiegłym roku została z
powodzeniem wskrzeszona. Pierwsza edycja
barczewskich Łosier miała miejsce 28 lipca
2012 roku i od razu zdobyła liczne grono
sympatyków.
Tegoroczną uroczystą mszę świętą
poprzedziło powitanie dwóch pieszych
pielgrzymek, które przybyły do Barczewa od
strony północnej i południowej. Licznie

przybyłych pielgrzymów z okolicznych
miejscowości witał o. Dawid Szulca – najpierw
na skrzyżowaniu ul. Obrońców Warszawy i ul.
Kościuszki, potem na ul. Warmińskiej. Po
wspólnej modlitwie i błogosławieństwie, przy
dźwiękach orkiestry dętej każda z łosier została
wprowadzona do świątyni. Odpustowej sumie
przewodniczył o. Kamil Paszkowski, Rektor
Wyższego Seminarium Duchownego we
Wronkach, a koncelebrowało ją 6 księży.
Wierni, zgodnie ze starym zwyczajem,
ofiarowali do świątyni wota - świece, które
zapłonęły przed obrazem św. Antoniego.
Oprawę muzyczną zapewniły - zespół
muzyczny „Greccio” z Wyższego Seminarium
Duchownego we Wronkach oraz Kaszubska
Orkiestra Dęta GOK z Żukowa. Wiernych było
tak wielu, że nie mieścili się w murach świątyni.
Po zakończeniu uroczystości religijnych
rozpoczął się II Franciszkański Festyn
R o d z i n n y. W t r a k c i e i m p r e z y n a
przyklasztornym placu, na mnóstwo atrakcji

mogli liczyć nie tylko najmłodsi. Na
pielgrzymów czekały pamiątki odpustowe i
dewocjonalia z wizerunkiem św. Antoniego.
Największym zainteresowaniem cieszyły się
„cegiełki szczęścia" - każda z niespodzianką. Nie
zabrakło też akcentów kulinarnych. Oprócz
przepysznych wypieków i obowiązkowych:
franciszkańskiej zupy z kotła, bigosu oraz
kiełbasek pielgrzymi zajadali się ciasteczkami „antośkami”. Miejmy nadzieję, że właśnie te
przepyszne łakocie stanął się w przyszłości
wizytówką barczewskiego odpustu. Na scenie
wystąpiły – zespół muzyczny „Greccio” oraz
orkiestra dęta. Za sprawą duetu „Magic Show” z
Trójmiasta nie zabrakło także pokazów iluzji.
Całe rodziny mogły wziąć udział w konkursach i
zabawach z nagrodami. Natomiast w
zrewitalizowanej części barczewskiej starówki
można było „odchudzić” portfel na licznych
straganach ze wszystkim czego dusza zapragnie.
Dzieciaki „nadmiaru” energii pozbywały się na
dmuchanych zjeżdżalniach. Pełne ręce roboty
miały panie z CKiPG w Barczewie, które
malowały dzieciom twarze. Przemarsz orkiestry
z placu klasztornego na rynek Starego Miasta
rozpoczął festyn miejski. Wraz z paradą
motocykli impreza przeniosła się do
barczewskiego amfiteatru. Mile spędzonego
czasu życzył uczestnikom Burmistrz Barczewa
Lech Nitkowski. Muzycznie czas w ciepły
sobotni wieczór umilały: zespół folklorystyczny
z Dobrego Miasta, barczewski chór Moderato
oraz olsztyńska Kapela Jakubowa. Grażyna
Bałabańska, Grażyna Mogut i Tadeusz Machela
doskonale wiedzą jak rozśpiewać widownię.
Publiczność w barczewskim amfiteatrze także
dała się porwać do wspólnej zabawy. A, że
impreza była udana świadczą o tym bisy. Już dziś
czekamy na przyszłoroczny odpust w Barczewie.
Organizatorami II Barczewskich Łosier byli
– Parafia Św. Andrzeja Apostoła przy klasztorze
Franciszkanów w Barczewie oraz Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
Grzegorz Gawrylczyk

Na rowerze i pieszo wokół Barczewa - Mazurskie Tropy 2013
120 osób z całej Polski wzięło udział w
pierwszej edycji rajdu na orientację Mazurskie
Tropy 2013. Uczestnicy mieli do pokonania
określony dystans w wyznaczonym czasie pieszo lub rowerem. Ich zadaniem było
odnalezienie ukrytych punktów kontrolnych.
Bazą rajdu były gościnne progi barczewskiego
gimnazjum.
W sobotę 15 czerwca 2013 r. najdłuższa
trasa rowerowa mierzyła aż 130 km i miała 23
punkty do odnalezienia. Krótsza trasa rowerowa
to dystans 50 km z 8 punktami kontrolnymi.
Trasa piesza była jedna i mierzyła także 50 km.
Na niej piechurzy musieli „namierzyć” 10
miejsc. Dłuższa trasa rowerowa oraz trasa piesza
należały do cyklu Pucharu Polski w Maratonach
Rowerowych na Orientację oraz cyklu Pucharu
Polski w Maratonach Pieszych na Orientację.
Najmłodszy z uczestników miał 20 lat, a
najstarsi to 60-latkowie. Granicznym punktem
na północy było Wipsowo, zaś na południu był
Pasym. W rajdach tego typu startują osoby

Fot. W. Zdaniuk(2)

pragnące sprawdzić wydolność swojego
organizmu, dokonać wyczynu fizycznego, pobić
swój kolejny rekord na danym dystansie. Jak
również i te, które chcą aktywnie odpocząć na
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łonie natury, powędrować lub pojeździć na
rowerze w nieznanym terenie. Droga pomiędzy
punktami była dowolna, a jej wybór należał do
uczestników. Żeby być sklasyfikowanym
należało zdobyć minimum jeden punkt. Nie było
konieczne pokonywanie całej trasy. Zwycięzca
trasy pieszej Łukasz Romanowski pokonał ją w
czasie 7 godzin i 5 minut. 2 godziny mniej
potrzebował Andrzej Staniszewski zwycięzca
krótszej trasy rowerowej. Piotr Banaszkiewicz
najszybciej pokonał najdłuższy, rowerowy
dystans i potrzebował na to ponad 8 godzin. Limit
czasu na tym dystansie liczył 12 godzin.
Tego typu imprez w całej Polsce w ciągu roku
jest około 20. Zasady są podobne czyli
odnajdowanie ukrytych punktów na trasie.
Wszystko tylko przy pomocy mapy i kompasu.
Szkoda, że w przyszłym roku impreza nie zawita
do grodu nad Pisą. Ale niestety organizatorzy
stowarzyszenie „Tropy” chcą wyznaczać nowe,
nieznane trasy.
Grzegorz Gawrylczyk
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Wydarzenia
Leśny Dzień Dziecka w Wipsowie

„Bezpieczniej najmłodszym”
Dzień Dziecka można spędzić nie tylko
przyjemnie ale i pożytecznie. Niekonwencjonalny
sposób spędzenia tego Święta zorganizowali
leśnicy z Nadleśnictwa Wipsowo. Na swoim
leśnym terenie w poniedziałek 3 czerwca 2013
zorganizowali piknik szkoleniowy pod hasłem
„Bezpieczniej najmłodszym”.
Impreza odbyła się z udziałem: policji,
saperów, straży pożarnej, straży leśnej oraz
ratowników wodnych. W gościnne progi Nadleśnictwa Wipsowo przybyli uczniowie 9 szkół
podstawowych z: Biskupca, Węgoja, Czerwonki,
Wipsowa, Lutr, Jezioran, Ramsowa, Sątop oraz
Kronowa.
Uroczyste otwarcie imprezy nastąpiło na
leśnej polanie, na której wcześniej znajdowała się
szkółka drzewek. Wszystkich gości przywitała
Małgorzata Błyskun, od niedawna najważniejsza
osoba w Nadleśnictwie Wipsowo.
Najlepsze życzenia najmłodszym złożył
Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski. Wśród
gości pikniku byli także: radna Rady Miasta
w Barczewie Urszula Mosakowska oraz sołtys
Wipsowa Kazimierz Biegacki.
Wszyscy uczestnicy zostali uwiecznieni na
panoramicznych zdjęciu i następnie ruszyli do
wyznaczonych zadań. Milusińscy mieli do
przejścia 5 punktów związanych z ogólnie
pojętym bezpieczeństwem. Każda grupa miała
swojego osobistego przewodnika, który opiekował się dziećmi przez cały czas ich pobytu.
Pierwszy punkt należał do policjantów. Stróże
prawa w bardzo sympatyczny sposób przybliżali
szczegóły swojej codziennej pracy. Nie wiedzieć
czemu dzieciaki bardzo były zadowolone kiedy na
ich rękach zaciskały się kajdanki. Na chwilę
można było też założyć ciężką kamizelkę kuloodporną.
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył
drugi punkt trasy. Opanowali go saperzy
z Legnicy. Okazuje się, że spece od niewybuchów
wciąż mają sporo pracy. Niebezpieczne znaleziska
z czasów wojny wciąż stanowią duże zagrożenie.
Dzieciaki dowiedziały się więc jak działają
detektory do wykrywania metali i co zrobić kiedy,
nie tylko w lesie, napotka się podejrzane
przedmioty. Poznali także wyposażenie każdego
sapera.
Na kolejnym przystanku pikniku o bezpieczeństwie opowiadali straż-nicy leśni. Mówili
jakie zagrożenia czyhają na nas w lesie oraz jak
postępować kiedy zetkniemy się „oko w oko”
z dziką zwierzyną. Panowie w zielonych
uniformach zdradzili jak w prosty sposób patrząc na twarz - można zapamiętać alarmowy
numer - „jedne usta”, „jeden nos” i „dwoje
oczu”, a więc - 112.
Opiekunowie czwartego punktu mieli pełne
ręce roboty. Łatwo się domyślić, że chodzi
o strażaków. Prawie wszyscy mali chłopcy marzą
o zostaniu strażakiem. Każdy uczeń musiał więc
choć przez chwilę posiedzieć w czerwonym wozie
bojowym i założyć hełm. Za ten punkt byli
odpowiedzialni strażacy z OSP Barczewo.
Ostatni przystanek był związany z bezpieczeństwem nad wodą. Co prawda ratowniczą
łodzią nie można było popływać ale można ją było
dokładnie obejrzeć i zapoznać się z urządzeniami,
w które jest wyposażona. Wiedza o bezpiecznej
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kąpieli szczególnie przydaje się nam mieszkańcom Krainy 1.000 Jezior.
Każdy z uczestników zabawy otrzymał
pamiątkowy certyfikat uczestnictwa w pikniku
szkoleniowym „Bezpieczniej najmłodszym”
Wipsowo 2013. Oprócz tego każdy z milusińskich wrócił do domu wyposażony w odblaskową opaskę na rękę i świecącego duszka,
który można umieścić przy tornistrze. Słodkiej
przekąski także nie zbrakło. Bezpieczeństwo

najmłodszych jest szczególnie ważne i każda
okazja jest dobra aby starać się je zapewnić.
Okolice Dnia dziecka i zbliżające się wakacje
stanowią dobry pretekst na edukacyjną zabawę.
Poważne tematy przedstawione w tak sympatyczny sposób na pewno trafią do świadomości
pociech.
Grzegorz Gawrylczyk

Fot. G. Gawrylczyk(2)

Nadleśnictwo Wipsowo – utworzono w grudniu 1944 roku z lasów byłego Nadleśnictwa Wips oraz lasów
komunalnych: Barczewa, Jezioran i Biskupca. W obecnych granicach istnieje od 1973 roku. Nadleśnictwo
w całości położone jest na Warmii, w województwie warmińsko-mazurskim i zarządza gruntami o powierzchni
25.134 ha (w tym grunty leśne 22.849 ha). Gospodaruje na terenie 15 leśnictw położonych w 10 gminach
(Biskupiec, Sorkwity, Kolno, Jeziorany, Dobre Miasto, Dywity, Barczewo, Purda, Dźwierzuty i Pasym). 23 marca
2013 r. nadleśniczym Nadleśnictwa Wipsowo została Małgorzata Błyskun. Pani Małgorzata zastąpiła
dotychczasowego nadleśniczego Stanisław Przybylskiego, który przeszedł na emeryturę. Małgorzata Błyskun,
wcześniej była zastępcą nadleśniczego w Nadleśnictwie Strzałowo (gmina Piecki, powiat Mrągowo). W 2012
roku otrzymała tytuł „Kobiety sukcesu Warmii i Mazur”.
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Wsie gminy Barczewo

Wójtowo
Wójtowo to miejscowość w obrębie gminy
Barczewo. Położona jest po obu stronach drogi
krajowej nr 16 między Olsztynem, a
Barczewem. Graniczy z Kaplitynami i
Bogdanami. Z uwagi na bliskość Olsztyna i
malowniczość terenu, Wójtowo jest bardzo
atrakcyjnym miejscem dla nowo osiedlających
się mieszkańców, ceniących sobie piękno
przyrody i możliwość szybkiego przemieszczenia się do miejsca pracy. Mieszkańcy
Wójtowa są bardzo aktywną społecznością
lokalną. Biorą udział w licznych przedsięwzięciach również o charakterze ogólnopolskim czy międzynarodowym takich jak:
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
Sprzątanie Świata, Czysta Wieś oraz Zbiórka
Żywności. Liderami w społecznych akcjach są:
sołtys, proboszcz i stowarzyszenie „Wspólne
Wójtowo”.

Fot. Archiwum - “Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo”

Rozmowa z Adamem Perczyńskim, Sołtysem Wójtowa.
O sukcesie w rozwoju wsi stanowi dobrze
zgrana i zdeterminowana w dążeniu do celów
społeczność lokalna. Mieszkańcy Wójtowa to
ludzie, którzy chcą poprawić standard swojego
życia, nie są także obojętni na to co się dzieje z
ich pociechami. Lubią „brać sprawy w swoje
ręce”. To prawdziwi społecznicy przez duże „s”.
Lepsze warunki mieszkaniowe i krajobrazowe
sprawiają, że mieszkańcy stają się dumni i
szczęśliwi z faktu, iż mieszkają w tym, a nie
innym miejscu.
Z czego wynika zadowolenie mieszkańców Wójtowa?
Z dogodnego położenia miejscowości - w
pobliżu lasów ale i w bliskim sąsiedztwie
Olsztyna. Ma to istotne znaczenie, bo większość
mieszkańców Wójtowa pracuje, uczy się, robi
zakupy właśnie w stolicy regionu. Natomiast po
powrocie odpoczywają w zaciszu własnego
obejścia lub aktywnie spędzają czas wolny.
Komunikacja między Wójtowem, a Olsztynem
jest o wiele lepsza niż w samym Olsztynie
między poszczególnymi dzielnicami. Wieś jest
przedzielona DK 16, na dwie części. Z prawej
strony „szesnastki”, jadąc do Barczewa
mieszkańcy zadowoleni są ze spokoju, dobrego
dojazdu i ślicznego miejsca, jakim jest Osiedle
Leśne. Z drugiej strony drogi nr 16 mieszkańców
cieszy otoczenie, duże domy. Tam rozwinięta
jest drobna działalność gospodarcza, co dobrze
świadczy o przedsiębiorczości mieszkańców
Wójtowa. Nasza miejscowość jest w miarę
cicha. Malownicze położenie wsi oraz bardzo
dobra droga dojazdowa są atutami, z jakich
mieszkańcy są dumni. Niektórzy mogą być
zadowoleni z dużej liczby imprez jakie
odbywają się w Wójtowie. Chociaż termin
„szczęście” jest pojęciem bardzo subiektywnym
i każdy może go inaczej odbierać i rozumieć.
Wójtowo to miejscowość wypoczynkowa,
sypialnia Olsztyna.
Na co przeznaczany jest fundusz sołecki w
Wójtowie?
Wójtowo to duża miejscowość. Oficjalnie
posiada 1.500 mieszkańców. Kwota funduszu
sołeckiego wynosi 22.000 - 23.000 zł. Jest to
kropla w morzu potrzeb wsi. Te pieniądze

przeznaczone są na integrację mieszkańców,
o rg a n i z a c j ę i m p r e z . C z ę ś ć f u n d u s z u
przeznaczana jest na modernizację drogi.
Jednakże na rozwój dróg czy infrastruktury szerzej rzecz ujmując - pieniądze powinny być
pozyskiwane z innych źródeł niż fundusz
sołecki. Fundusz wykorzystujemy i będziemy
wykorzystywać na poprawę jakości życia.
Chciałbym, żeby mieszkańcom żyło się lepiej.
Taka jest moja rola - jako sołtysa, żeby dbać o
ludzi. W ramach funduszu sołeckiego jeździmy
na szkolenia, jak osiągnąć taki cel. Wkładamy
też dużo energii w promocję Wójtowa. Poprzez
imprezy, które organizowane są w oparciu o
fundusz sołecki, możemy innym pokazać naszą
m i e j s c o w o ś ć . O rg a n i z u j e m y i m p r e z y
integracyjne. Najwięcej na tym korzystają
dzieci. Uważam, że fundusz sołecki powinien
być przeznaczony na poprawę standardów życia
mieszkańców. Istnienie funduszu sołeckiego jest
bardzo potrzebne. Działamy prężnie i razem z
naszym stowarzyszeniem „Wspólne Wójtowo”,
kładziemy nacisk na rozwój Wójtowa. Jesteśmy
aktywną grupą ludzi, działającą z dużą dawką
energii i optymizmu. Chcemy żeby ludziom żyło
się lepiej.
Jakimi imprezami może pochwalić się
Wójtowo? Na jakie wydarzenia możecie
zaprosić mieszkańców okolicznych terenów ?
Największe imprezy jakie obecnie
organizujemy to przede wszystkim imprezy dla
najmłodszych ale mamy również plany na
zrobienie akcji dla dorosłych. To jest także
potrzebne. Każda grupa społeczna, bez względu
na wiek, powinna się bawić. Dla naszych
najmłodszych organizujemy Dzień Dziecka.
Ponadto organizujemy festyny. Wszystkie
wydarzenia prezentuje strona internetowa
stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”. Opisom
towarzyszy obszerna fotorelacja. Za współudział w organizacji Dnia Dziecka bardzo
dziękuję sponsorom. Ich pomoc oraz zasoby
funduszu sołeckiego sprawiły dzieciom wiele
frajdy. Dużą imprezą organizowaną w Wójtowie
są także Mikołajki. To impreza, która integruje
całe rodziny. Zapraszani są dziadkowie, rodzice
i dzieci. Wszyscy świetnie się wtedy bawią. Ta
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uroczystość przyciąga kilkaset osób. Na trwale
wpisuje się w kalendarz imprez Wójtowa. Jest
Mikołaj i sanie z zaprzęgiem konnym. Obecnie
będzie organizowany turniej o puchar sołtysa,
którego jestem fundatorem. Mamy zaprzyjaźnionych siatkarzy z kadry Polski. Będzie to
duża impreza ze znanymi siatkarzami: Pawłem
Papke, Michałem Ruciakiem i Marcinem
Możdżonkiem. W ubiegłym roku do turnieju
zgłosiło się 12 drużyn. W tym roku
zagospodarowaliśmy dwa boiska. Impreza
z pewnością przyciągnie jeszcze więcej
uczestników. Niewykluczone, że rozgrywki
będą trwać dwa dni. Będzie to impreza sportowa,
dla wszystkich. Nie chcę, żeby mieszkańcy
traktowali Wójtowo tylko jako sypialnię
Olsztyna. Aktywny wypoczynek oraz integracja
lokalnej społeczności sprawi, że ludzie będą
chcieli organizować więcej różnych przedsięwzięć. W naszej miejscowości organizowany
jest także festyn parafialny. Nasz proboszcz
Krzysztof Bumbuł jest wspaniałą osobą i zawsze
nam pomaga. On również jest społecznikiem
przez duże „s”. Zimową porą organizujemy
kuligi. Mamy dużo pomysłów na rozwój naszej
wsi. W przyszłości chcemy zorganizować
rowerową ścieżkę zdrowia. Trasa ma połączyć 3
gminy: Purdę, Barczewo i Dywity. Na tym
terenie jest wiele atrakcji przyrodniczych.
Przemierzając 22 km szlaku leśnego możliwe
jest poznanie miejscowej fauny i flory. Jednak to
wszystko przed nami.
Bardzo dziękuję za wywiad. Życzę
Wszystkim takiej energii do działania, jaką
posiadają mieszkańcy Wójtowa
Natalia Machałek

Wkład funduszy UE w rozwój Wójtowa
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w 5 miejscowościach Gminy Barczewo poprzez
budowę placów zabaw i miejsc spotkań
mieszkańców (Bartołty Wielkie, Kronowo,
Nikielkowo, Ruszajny i Wójtowo)
Całkowita wartość projektu: 598 421, 12 zł
Dofinansowanie
zewnętrzne dla Wójtowa: 83 190 zł
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Informacje
Niepubliczne Zespół Szkól i Placówek w Ramsowie
Tradycje gimnazjalne w Ramsowie

Fot. Archiwum

Dnia 6 czerwca 2013 r. w Niepublicznym
Gimnazjum w Ramsowie odbył się tradycyjny
wielki bal gimnazjalistów. To już ósmy raz
uczniowie gimnazjum (oraz uczniowie klasy 6 –
jako „prawie gimnazjaliści”) wzięli udział w tej
wyjątkowej uroczystości.

Dzień Rodziny w Jedzbarku
„Kopciuszek” i biegi w workach…

Dużo wcześniej rodzice włączyli się do
organizacji balu. Dzięki nim uczniowie bawili
się w pięknie udekorowanej sali.
Godzina 16,30. Trudno poznać naszych
gimnazjalistów w uroczych, wystrojonych
dziewczętach i przystojnych chłopcach.
Prawdziwa gala: biel i czerń w strojach.
Uczniowie ustawiają się do poloneza. Dużym
zaskoczeniem i niespodzianką jest pierwsza
para: oboje w tradycyjnych strojach szlacheckich z epoki.
Nie brakuje żadnego elementu stroju. Para
porusza się z gracją i wdziękiem i przywodzi na
myśl niezapomniane mickiewiczowskie
wiersze: „Podkomorzy rusza i z lekka
zarzuciwszy wyloty kontusza,
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi…”
Brzmi muzyka, jak zwykle wzruszający
polonez. Trwa taniec. Rodzice, nauczyciele,
mieszkańcy wsi patrzą i słuchają zauroczeni.
A potem wspólne pamiątkowe zdjęcia, które po
latach wzbudzą wspomnienia beztroskich lat
szkolnych.
No i zabawa. Młodzież bawiła się pięknie
i żywiołowo. Ponad pięć godzin minęło szybko.
Tańce przerywano tylko na czas posiłku.
Żal było kończyć ten niezapomniany bal.
Artur Malinowski

„Warmiński Zwierzyniec” - Wiesławy i Henryka Prokopowicz

Mini zoo w Nikielkowie
Kangury, strusie emu, krowy szkockie, owce
kameruńskie, lamy, kozy miniaturowe, daniele,
krowy zebu, owce merynosy, przepiórki, króliki,
chińskie jelenie błotne, konie rasy haflinger,
kucyki, owce quessant, osiołek, gęsi tybetańskie, bażanty, miniaturowa świnie z Getyngi
i wiele innych – aby zobaczyć zwierzęta tych
egzotycznych ras wystarczy po sąsiedzku
wybrać się do Nikielkowa.

Wszystko zaczęło się dziesięć lat temu,
kiedy właściciele, kupili małego kucyka. Potem
już „poszło z górki”. Obecnie Państwo
Prokopowicz opiekują się grubo ponad setką
czworonożnych i pierzastych podopiecznych.
Zwierzaki mają do swojej dyspozycji sporo
przestrzeni, bo całe gospodarstwo zajmuje
powierzchnię 18 ha. W zwierzyńcu żyją m.in.
unikatowe chińskie jelenie błotne oraz kangury
walabia benetta. Właściwie każde ze zwierząt
ma swoje imię. I słodką tajemnicą pozostaje
fakt, jak właściciele bez najmniejszego
zająknięcia potrafią „po imieniu” przywołać
swoich podopiecznych. Niektórzy z nich są
bardzo towarzyscy. Prym wiedzie ciekawski
osiołek Cherry, który przyjaźnie pozdrawia
wszystkich zwiedzających.
Henryk Prokopowicz zdradził nam, że
o mały włos nie zamieszkał u niego wielbłąd.
Ale znając „pozytywny” upór Pana Henryka
pozostaje tylko kwestią czasu kiedy w Nikielkowie pojawi się zwierzę z dużym garbem.
Słuchając z jakim zapałem właściciel opowiada
o swoich zwierzętach wiadomo, że to zajęcie,
które daje mu wielką frajdę i satysfakcję. Wręcz
imponująca jest wiedza Pana Henryka na temat
zwierząt w ogóle. Dzięki gospodarstwu w Nikielkowie ma się prawdziwe zoo dosłownie na
wyciągnięcie ręki. Zapraszamy do „Warmińskiego Zwierzyńca” w Nikielkowie.
Fotoreportaż z Warmińskiego Zwierzyńca
w Nikielkowie można zobaczyć na profilu
facebookowym - Centrum Kultury Barczewo.
Grzegorz Gawrylczyk
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Fot. Archiwum

W niedzielę 26 maja 2013r. na placu przy
świetlicy wiejskiej w Jedzbarku odbył się Dzień
Rodziny – impreza integrująca mieszkańców
sołectwa.
W dniu tym należało pamiętać o mamach,
więc spotkanie rozpoczęło się od gorących słów
kierowanych w ich kierunku, wierszyków
recytowanych przez ich pociechy i wręczania
własnoręcznie wykonanych upominków.
Pogoda dopisała, więc uroczystość odbyła
się na świeżym powietrzu. Na stołach kusiły
pyszne ciasta upieczone przez rodziców oraz
kiełbaski z piekarnika ufundowane przez Radę
Sołecką.
Po skosztowaniu tych specjałów przyszedł
czas na aktywność fizyczną w celu spalenia
nabytych podczas biesiadowania kalorii. Wielu
emocji oraz powodów do szczerego śmiechu
dostarczyły dzieciom i dorosłym gry i zabawy.
Między innymi konkurencja o wdzięcznej
nazwie, polegająca na jak najszybszym
rozdzieleniu różnego typu ziaren, biegi w
workach, gumofilcach
rozmiar 47 czy
przeciąganie liny. Czy wiemy, co lubią nasze
dzieci można było przekonać się uczestnicząc ze
swym dzieckiem w quizie sprawdzającym
zgodność odpowiedzi mamy i dziecka.
Nagrodami w konkursach były słodycze
zakupione z funduszy wiejskich.
Imprezę można uznać za udaną, a to jest
dowodem na fakt, że mieszkańcy lubią spędzać
ze sobą czas, a dzieci wprost uwielbiają
przebywać i rywalizować ze swymi rodzicami.
Teresa Tucka

Informacje
Galeria Sztuki „Synagoga”

Krystyna Sól z „Kobietą w Tytule”
W piątek, 14 czerwca br., Marian Sawicki,
wiceprezes Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego „Pojezierze” oddział w Barczewie, kwiatami przywitał Krystynę Sól,
autorkę wystawy pt. „Z Kobietą w Tytule”.
Autorka zadedykowała swoją wystawę pamięci
Barbary Hulanickiej, dziękując jej za wszystko
co zrobiła dla niej. Komisarz Anna KorybutDziemidowicz, przedstawiając Krystynę Sól,
nadmieniła, że autorka sztuką zajmuje się od
1984 roku. Pierwsze artystyczne dzieła tworzyła
pod okiem Barbary i Andrzeja Hulanickich. To
oni tchnęli w nią artystyczne życie, czego
dowodem są prezentowane prace. Właśnie
u nich zdobyła tytuł twórcy ludowego w dziedzinie tkaniny artystycznej. To wszystko
z czasem przełożyło się w owocną twórczość
Z czasem zaczęła sama próbować swoich sił
w sztuce, która nie była łatwa. Natomiast
wystawa „Z Kobietą w Tytule” jest dorobkiem
kilku lat pracy, gdzie można prześledzić podróże
autorki począwszy od krajów arabskich po
Meksyk, Chiny czy Indie. Autorka w swoich
pracach przedstawia tylko kobiety, spotkane
w magicznych miejscach świata, we wciąż
nowych odsłonach.
Krystyna Sól od kilkunastu lat zajmuje się
malarstwem na jedwabiu i batikiem, ale wciąż
szuka nowych inspiracji, które zaczęła czerpać
z podróży. Właśnie odkryty urok dalekich kultur

skłoniły ją do stworzenia cyklu batików
„Kobiety Orientu”. Z wielkim przeżyciem
opisała każdą swoją pracę, zwracając
szczególnie uwagę na jej powstanie. Na chwilę
wróciła do wspomnień z lat, kiedy związana
była z synagogą i z ludźmi, dziękując im za
wszystko. Została serdecznie przyjęta przez
przybyłych na wernisaż przyjaciół z Barczewa i
Olsztyna, otrzymując od nich wraz z kwiatami
wyrazy podziękowania. Wernisaż uświetnił
występ działającego przy Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie chór
„Moderato” pod dyrekcją Danuty Nowakowskiej. Był to drugi wernisaż w Galerii Sztuki
„Synagoga” w Barczewie.
Na koniec wszystkich gości zaproszono na
lampkę wina i słodki poczęstunek.
Tekst i foto: W. Zenderowski

Otwarcie stacja paliw ORLEN Z kalendarza
W środę, 29 maja br., nie było wstęgi,
fotoreporterów, fanfar i szampana. Za to w pomieszczeniach stacji dla gości była kawa
i słodycze. Na otwarcie stacji paliw ORLEN
przy ul. Wojska Polskiego 87, które zaplanowano na godz. 13.00 przybył burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski. Tego dnia trwały
prace nad urządzeniem pomieszczenia, które
zostało zaprojektowane i przystosowane dla
potrzeb kierowców i pasażerów, gdzie nie tylko
można było wypić gorąca kawę ale również
posilić się gorącym posiłkiem. Nowa
architektura polepszyła estetykę przestrzeni, a
nawierzchnia podkreśliła standard obiektu. Pod
zadaszeniem jeden dystrybutor obsługujący dwa
stanowiska zawiera pełną ofertę paliw oraz gaz
LPG. Można także skorzystać z innych urządzeń
poprawiających komfort podróżującego.
W rozmowie z szefostwem stacji paliw
burmistrza Lecha Jana Nitkowskiego interesowała realizacja planowanych założeń w trakcie
budowy stacji, jak też jej przyjazne dla
środowiska użytkowanie. Burmistrz miał na
uwadze wygodę mieszkańców miasta, którzy
przez dłuższy okres czasu zmuszeni byli
korzystać z usług innych stacji paliw.
O powodach zamknięcia stacji paliw Orlen
„Wiadomości Barczewskie” informowały
czytelników na swoich łamach. Obecnie stacja
paliw leżąca przy główniej trasie E-16 oraz przy
drodze Barczewo-Jeziorany powinna wypełnić
oczekiwania kierowców. W piątek 31 maja br. po
południu stacja rozpoczęła w pełnym zakresie
pracę.
W. Zenderowski

kulturalnego

Wieczór w Muzeum
W czwartek, 13 czerwca br., w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, odbyło się wieczorne spotkanie z cyklu
„Wieczór w Muzeum”. Magdalena Łowkiel,
w imieniu organizatora Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, gorąco i serdecznie
przywitała zaproszonych wykonawców oraz
miłośników poezji i muzyki.
„Wieczór w Muzeum” rozpoczęli finaliści
„Rzeźni Literackiej” z Olsztyna. Swoją poezję
i prozę zaprezentowali: Wojciech Borkowski,
Michał Małas i Michał Krawiel. Nie było krwi,
ale zaprezentowana poezja wywiązała dyskusję
między autorem poezji a słuchającym, dając
temu dowód, że nie obce są nam wartości
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Wyjątkowe i pełne wzruszeń
„Spotkanie z Poezją” Na Dzień Matki
W piątek, 24 maja br., w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, zorganizowano „Spotkanie z Poezją”
z okazji Dnia Matki. Wszystkich przybyłych - w
imieniu Marioli Łukowskiej-Juckiewicz
- dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy
oraz swoim własnym gorąco przywitała
Agnieszka Chojnowska. W świątecznym
spotkaniu zaprezentowali się młodzi i dorośli
artyści. W tej pierwszej Marlena Ozga ,Żaneta
Żokowska, Klaudia Grochowina, Ola Olender
oraz z humorystycznym przedstawieniem pt.
„Agatka i Staś” w reżyserii Agnieszki
Chojnowskiej kabaret „Bez Nazwy” w składzie:
Kornelia Norkus, Kamila Onufryjenko, Marlena
Ozga, Żaneta Fydrych, Dominik Szpygiel.

Dorosłą grupę poetów reprezentowali:
Agnieszka Chojnowska , Magdalena Łowkiel
z wierszami Mirelli Romanowskiej , Bolesław
Pączyński, Janina Gruda, Marian Auguścik,
Zbyszek Brydniak i Roksana Bałabon.
Tegoroczne „Spotkanie z Poezją” zorganizowane przez Centrum Kultury i Promocji
Gminy z okazji Dnia Matki było wyjątkowe
i pełne wzruszeń. W każdym wierszu czy
piosence nie zbrakło słów miłości, a szczególnie
podziękowań za wszystko. Tradycyjnie imprezę
zakończono słodkim poczęstunkiem.
Tekst i fot. W. Zenderowski

wypowiadanego słowa.
W drugiej części
spotkania wystąpił zespół bluesowo-rockowy
„Nagła Zmiana Planu” w składzie: Cezary
Boguszewski – gitara i Zbyszek Bąkowski –
harmonijka ustna. Popis gitarowy i harmonijkowy, kunszt w wykonaniu utworów zarówno
polskich jak i zagranicznych kompozytorów
wprowadził słuchających w klimat bluesa.
Jedną ze swych piosenek w rytmie bluesa
zaśpiewała Magdalena Łowkiel. Występom
sprzyjała wspaniała atmosfera oraz nie obyło się
bez dyskusji w temacie wykonywanych
utworów. Na koniec prowadząca spotkanie
wręczyła wykonawcom upominki i zaprosiła
wszystkich na słodki poczęstunek.
Tekst i foto: W. Zenderowski
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Historia
Sportowiec z Barczewa

Barczewskie Kalendarium
Czerwiec

1848.06.01 - w Barczewie zawiązał się komitet
zbiórki funduszy na żywność dla przebywających
w mieście uchodźców z Królestwa Polskiego.
1928.06.02 - w Brąswałdzie odbył się pogrzeb
W „Nowinach Barczewskich” z marca
Podczas zajęć z wychowania fizycznego
zmarłego 28 maja ks. Walentego Barczewskiego.
1996 roku Tadeusz Rynkiewicz wymienił
wyróżniał się w lekkoatletyce. Po ukończeniu
1948.06.02-03 - z cmentarza komunalnego
nazwiska młodzieńców z pierwszych lat
w 1950 roku szkoły pracował w tartaku i stow Barczewie dokonano ekshumacji radzieckich
powojennych. Pisał o ich profesjach, a szczelarni, za torami dworca kolejowego w Barżołnierzy.
gólnie o przywiązaniu do rodzinnego miasta.
czewie. Od 1951 roku podjął pracę w O1998.06.05 - Koło Emerytów i Rencistów SW
Na dowód zamieszczał zdjęcia z okresu
lsztyńskim Przedsiębiorstwie Przemysłowym
przy Zakładzie Karnym w Barczewie przystąpiło
wczesnych lat pięćdziesiątych. Wówczas
w Olsztynie, gdzie przez kolejne 5 lat uczył się
do Krajowego Związku Emerytów i Rencistów
mieszkańcy Barczewa żyli codziennymi
zawodu ślusarza maszynowego. W międzySłużby Więziennej z siedzibą w Łodzi.
problemami, powoli zapominając o wojnie,
czasie, w 1952 roku ukończył 8 klasę dla
1938.06.07 - urodził się w Barczewie Winfried
pracujących, w której uczył Kazimierz
Lipschner, niemiecki teolog katolicki, tłumacz,
Sznajder. W Olsztynie zapisał się do Sekcji
późniejszy radca kulturalny Ambasady Niemiec
Lekkoatletycznej działającej w ramach Klubu
w Warszawie, działacz na rzecz polsko-niemiecSportowego „Budowlani” w Olsztynie. Jak
kiego pojednania.
wspomina, jako uczeń niewiele zarabiał, a na
1948.06.08 - w Barczewie zakończył się pierwszy
treningi z Barczewa do Olsztyna jeździł
kurs dokształcający dla dorosłych.
rowerem. Na wyniki sportowe nie musiał długo
1968.06.11 - Dom Starców św. Jerzego i kaplicę
czekać. Oprócz uprawianej lekkoatletyki
zwiedził ks. biskup Józef Drzazga.
w Olsztynie, w barczewskim klubie „Gwardia”
1803.06.13 - w kościele św. Andrzeja Apostoła
do 1953 roku grał w drużynie piłki nożnej. Wraz
w Barczewie na św. Antoniego obchodzono uroz nim grali: Alfred Niżyński, Bruno Redyk, Jan
czyście łosiery.
Lobert, Henryk Beślarzewski, Jurek Materna,
1893.06.13 - w Barczewie odbył się wiec wyborStefan Ogórek, Czesław Klimaszewski i Gerard
czy do parlamentu niemieckiego, w którym uKubicki. Grali w ligowych rozgrywkach m. in.
czestniczyło ponad dwa tysiące mieszkańców.
z drużyną Szkoły Milicyjnej w Szczytnie czy
2003.06.13 - w Barczewie odbył się Gminny
Szkołą Oficerską Straży Pożarnej w Piszu.
Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa LudoWiększość zawodników znał z imienia, gdyż
wego.
byli to słuchacze szkoły Urzędu Bezpie1913.06.15 - w Barczewie powstał Związek Kaczeństwa , mieszczącej się w mniejszym
tolickich Nauczycieli.
budynku dzisiejszej szkoły podstawowej w
1903.06.16 - w wyborach do niemieckiego parlaBarczewie. Wraz z drużyną piłkarską
mentu zwyciężył ks. kanonik Hirschberg. Był
uczestniczył w rozgrywkach podczas wielu
długoletnim proboszczem parafii w Barczewie.
imprez okolicznościowych,
z klubem
1988.06.18 - w Barczewie zmarł Piotr Maj„Gwardia” w pochodzie 1-majowym 1951
chrzak, współzałożyciel i członek miejscowego
roku, w zawodach i spartakiadach lekkoKoła ZBoWiD i wieloletnim działaczem LOK.
atletycznych.
2003.06.18 - w Barczewie odbył się I OgólnoPotem było wojsko. Macierzysty klub
polski Przegląd Sztuki Wychowanków Schronisk
sportowy skierował go do Klubu „Zawisza” w
dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych.
Bydgoszczy. Uprawiał lekkoatletykę, trenował
1903.06.19 - urodziła się siostra Sylwana
w zgrupowaniach i na obozach, spotykając się
(Agnieszka Kreczman), pielęgniarka przełożona
z czołówką krajowych trójskoczków. Tam
Zakładu dla Nieuleczalnie Chorych (Domu
poznał Józefa Szmidta – późniejszego
Starców św. Jerzego) w Barczewie.
dwukrotnego mistrza olimpijskiego i Ryszarda
1993.06.19 - w Ramsowie zmarł Kazimierz Bąk,
gdyż wszystko, co było nowe, cieszyło.
Malchewczyka. Zawiązała się sportowa
współzałożyciel Spółdzielni Spożywców „JuWszystkich łączył nie tylko młodzieńczy wiek,
przyjaźń i rozpoczęła się pasja sportowa
trzenka” w Barczewie.
zabawy taneczne czy pierwsza miłość, ale
Jerzego Gutta. Na koniec służby wojskowej, dla
1998.06.21 - w Zespole Szkół Zawodowych przy
również udział w raczkującej kulturze, w różKlubu „Zawisza” zdobył tytuł Mistrza Polski w
Zakładzie Karnym w Barczewie odbyło się
nych dyscyplinach sportowych, szczególnie
trójskoku z wynikiem 14,94. Jego wynik w tróuroczyste zakończenie roku szkolnego. Urow rozgrywkach drużyn piłkarskich czy w lekjskoku do tej pory nie został poprawiony.
czystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele
koatletyce. Z chwilą, kiedy część młodych wraz
Kiedy z wojska powrócił do Olsztyna,
przywięziennym.
z rodzicami wyjechała z Polski, po urokach
„Budowlanych” przejął Klub „Gwardia”, gdzie
1998.06.21 - Metropolita Warmiński abp Edpierwszych lat w powojennym Barczewie
trenował dalej. Jerzy Gutt zasadniczo uprawiał
mund Piszcz konsekrował w Barczewie jedyny
jedynie pozostały wspomnienia i pożółkłe stare
trzy dyscypliny sportowe: trójskok, skok w dal i
w kraju kościół znajdujący się na terenie więziefotografie. Nie wszyscy zapominali o swoim
bieg w sztafecie 4 x 100. A gdy była potrzeba
nia. Kościół pw. Dobrego Łotra (św. Dyzmy rodzinnym mieście. Część z nich, tak jak Jerzy
zdobycia punktów dla drużyny, dodatkowo brał
patrona więźniów).
Gutt, systematycznie odwiedza Barczewo .
udział w biegu przez płotki. Był czołowym i
1988.06.23 - w Zalesiu uczestnicy rajdu „SzlaSportowiec, spacerując po znanych mu
rokującym zawodnikiem w tej dyscyplinie
kiem Mikołaja Kopernika” spotkali się z członz dzieciństwa i młodości uliczkach, spotyka się
sportowej.
kami Rejonowej Komisji Historycznej w Barz przyjaciółmi, z którymi spędził tamte lata.
Trenował do 1959 roku, do dnia wypadku,
czewie.
Urodził się 14 stycznia 1935 roku w dzisiejktóry zakończył jego sportową karierę.
1983.06.24 - w Domu Handlowym „Warmiak”
szym Barczewie. Mieszkali przy ul. GrunZ chwilą, kiedy ożenił się z Magdaleną,
w Barczewie otwarto pokonkursową wystawę
waldzkiej. Przez pierwsze trzy lata uczęszczał
zamieszkali przy ul. Kościuszki w Barczewie.
plastyczną Aleksandra Wydorskiego „Tu jestem”.
do niemieckiej szkoły powszechnej przy ul.
W 1976 roku państwo Guttowie wraz z synem
1978.06.28 - w parafii św. Anny w Barczewie do
Wojska Polskiego, a po wojnie kontynuował
Rolandem i rodzicami wyjechali z Polski do
sakramentu bierzmowania przystąpiło 282 osoby.
naukę w tym samym budynku, uczęszczając już
Niemiec, gdzie w 1989 roku przeszedł na
2003.06.28 - rzeką Pisą odbył się I Powiatowy
do polskiej szkoły. Zapamiętał wspaniałych
emeryturę. Od tamtej pory pan Jerzy Gutt
Spływ Kajakowy zorganizowany przez Miejski
nauczycieli, a szczególnie Helenę Zwolińską,
Barczewo odwiedził kilkadziesiąt razy, ale
Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Barczewie.
Józefa Woźniaka i to, że w 1946 roku śpiewał w
z powrotów do Polski szczególnie zapamiętał
1963.06.30 - w Barczewie, przy ul. Słowackiego
chórze szkolnym prowadzonym przez Natalię
Stadion Leśny w Olsztynie 5 sierpnia 1960
7 oddano do użytku przedszkole nr 2.
Kasatkin-Kruszewską oraz grał na mandolinie.
Ciąg dalszy na str. 15
1998.06.30 - w Barczewie oddano do użytku
kolektor sanitarny K-8.
W. Zenderowski
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30 lat temu

Ostatni Harcerze z Kręgu Seniorów b. ZHP w Niemczech
W dniach 14-15 maja 1983 roku w Opolu,
podczas uroczystości 70 lecia Związku
Harcerstwa Polskiego w Niemczech, byli
instruktorzy i harcerze, czując potrzebę
upamiętnienia ruchu harcerskiego, założyli
Krąg Seniorów b. Związku Harcerstwa
Polskiego w Niemczech im. Józefa Kachla
( naczelnika ZHP w Niemczech w latach 19351939). Stanowiło to wielkie wydarzenie.
Jedynymi harcerzami wówczas z okręgu
olsztyńskiego, którzy współuczestniczyli
w założeniu Kręgu Seniorów byli; Otylia Grot
i Augustyn Bania – mieszkaniec Barczewa. Po
dwóch latach, 15 września 1985 roku Krąg
Seniorów podzielono na cztery Regiony. III
Region objął m. in. Chorągiew Warmińsko –
Mazurską im. Grunwaldu, tj. Warmię, Mazury
i Powiśle, które wówczas reprezentowało
trzynaście osób.
Na pierwszym spotkaniu ustalono, że celem
Kręgu będzie popularyzowanie dorobku

rzenie, wspomnienie czy działalność na różnych
szczeblach. Nasiliła się aktywność uczestniczenia w terenie, po mniejszych miejscowościach, tam, gdzie działały przy szkołach
drużyny harcerskie. W ramach „Poznania się”
organizowano liczne spotkania, zloty, ogniska
i wycieczki. Składano pod pomnikami kwiaty,
pilnowano rocznic, które pozwalały na kolejne
spotkania b. Harcerzy w Niemczech. Na nowo
odradzały się
przeżycia wskrzeszające
wspomnienia z lat młodzieńczych, czasem
radosne a czasem smutne. Większość spotkań
odbywała się w Sali Tradycji Komendy
Chorągwi ZHP im. „Grunwald” w Olsztynie.
Warto podkreślić, że na obchodach 40- lecia
powrotu Warmii i Mazur do Macierzy – jak
wówczas mawiano - nie zabrakło harcerzy
z kręgu olsztyńskiego Augustyna Banii i Feliksa
Hermańskiego. Harcerze z Kręgu Seniorów
b. ZHP w Niemczech na stałe współpracowali ze
szkołą Ekonomiczno – Handlową im. „Polaków

Drużyny Harcerskiej im. Zientary Malewskiej
gościł harcerzy: Otylię Grot, Marię Kensbok
i Feliksa Hermańskiego. 18 stycznia 1993 roku
na uroczystej zbiórce mianowano na wyższe
stopnie instruktorskie, czyli harcmistrza Feliksa
Hermańskiego i Augusta Banię . 27 kwietnia
1999 roku medalem „Rodła” uhonorowano
byłych uczniów szkół polskich w Niemczech m.
in. Augusta Banię, braci Feliksa i Bernarda
Hermańskich.
Z każdym rokiem kogoś z tego grona ubywa
i trudno się temu dziwić, gdyż Krajowy Krąg
Seniorów b. ZHP w Niemczech im. Józefa
Kachla zrzeszał tych harcerzy, którzy przed
1939 rokiem należeli do ZHP w Niemczech. 12
października 1999 roku, w Elblągu zmarł dawny
mieszkaniec Barczewa Augustyn Bania. Jak
w mowie pogrzebowej powiedziano „Poszedł
do Pana na wieczną wartę”. Podobnie Feliks
Hermański, który zmarł 2 kwietnia 2006 roku w
Barczewie. Był ostatnim harcerzem z Kręgu
Seniorów b. ZHP w Niemczech w Regionie III
i ostatnim z gminy Barczewo.
Wojciech Zenderowski
Foto z archiwum autora
Fot. Na zdjęciu m. in.: Feliks Hermański, Zofia
Markiewicz, Otylia Grot, Augustyn Bania,
Małgorzata Kniffka, Maria Nowoczyn
i Wiesława Hermańska.

Wieczory filmowe w amfiteatrze

26 czerwca
10, 24 lipca
7, 21 sierpnia
harcerstwa spod znaku „Rodła”, odszukanie
jego byłych członków, otoczenie ich opieką,
ponad to pomoc obecnie działającym
instancjom harcerskim, zwiększenie aktywności poprzez rocznicowe spotkania, wizyty
okazjonalne i propagowanie zdobytych
wartości. W skład pierwszej Rady Kręgu
Regionu III weszli; Otylia Grot, Józef Meyk,
Augustyn Bania z Barczewa, Jan Grzywaczewski i Zofia Markiewicz. Przewodniczącą
kręgu została Otylia Grot. Na ten czas do III
Regionu z barczewskiej gminy należeli;
Augustyn Bania, Teresa Bania i Feliks
Hermański z Barczewa oraz Otto Kępa ze
Skajbot. Pomimo nie do końca jasnej sytuacji
politycznej, przed aktywem III Regionu stanęło
wiele wyzwań. Nastało także ogromne
zainteresowanie sprawą harcerstwa polskiego w
Niemczech, działającego w latach 1936-1939.
Rozpoczęto poszukiwania dawnych harcerzy,
których skroń pokryły już siwe włosy, a zdrowie
dla wielu z nich nie pozwalało na aktywność.
Nawiązywano listowne kontakty, które
wzbogacały historię ruchu harcerskiego w
Niemczech. Dokumentowano każde wyda-

spod znaku Rodła” w Olsztynie. Harcerze
z Kręgu uczestniczyli w spotkaniach z młodzieżą szkolną i gronem pedagogicznym.
Wzbogacali zbiory w Izbach Pamięci.
Aktywność harcerzy zrzeszonych w Kręgu
rosła. Dla przykładu, 13 września 1986 roku
harcerze z Kręgu Seniorów b. ZHP w Niemczech spotkali się z gronem nauczycielskim,
uczniami i harcerzami w Szkole Podstawowej nr
1 w Barczewie. 24 października 1987 roku
spotkali się w Purdzie z okazji rocznicy nadania
Szkole Podstawowej imienia Tadeusza Pezały.
Na uroczystości obecna była mała harcerka
Kasia Dejmiak, prawnuczka Marii Hermańskiej
z Barczewa oraz Anna Bućko, z domu
Hermańska. 27 lutego 1988 roku 22 Drużyna
Harcerska im. Janka Krasickiego „Leśni”
w Wipsowie na uroczystą zbiórkę składania
przyrzeczenia harcerskiego zaprosiła harcerzy
z Kręgu Seniorów b. ZHP w Niemczech. Wśród
zaproszonych byli; Otylia Grot, Augustyn
Bania, Feliks Hermański. Program był
wyjątkowy i bogaty. Kolejne spotkanie miało
miejsce 5 listopada 1988 roku w szkole
podstawowej w Barczewie, gdzie Szczep 26
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Sportowiec z Barczewa
Ciąg dalszy ze str. 14

roku, dzień, w którym Józef Szmidt pobił rekord
świata w trójskoku 17,03. Jako pierwszy
przekroczył 17 metrów. Pół wieku później na
Leśnym Stadionie, w rocznicę 50-lecia pobicia
rekordu świata, Jerzy Gutt spotkał się z Józefem
Szmidtem i z przyjaciółmi - dawnymi
sportowcami.
Z chwilą wyjazdu z Polski Jerzy Gutt nie
miał pretensji do ludowej ojczyzny, a jego
sentyment do rodzinnego Barczewa i kolegów
stał się większy. Wspomina wspaniałych
przyjaciół z podwórka, ze szkolnej klasy,
kolegów z drużyny piłkarskiej i wciąż myśli, aby
ich znowu odwiedzić.
W. Zenderowski
Foto. Archiwum rodzinne.
Jerzy Gutt podczas zawodów sportowych na
Stadionie Leśnym w Olsztynie, 5 lipca 1960 roku,
na skoczni, na której Józef Szmidt tego dnia pobił
rekord świata.
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W dziesiątą rocznicę śmierci
Ks. Jan Suwała, rzeźbiarz, twórca galerii rzeźby sakralnej
24 maja 2013 roku minęło dziesięć lat od
śmierci księdza Jana Suwały z Gąsiorowa, gm.
Purda, proboszcza parafii Giławy. Nadmieńmy,
że w swojej duszpasterskiej posłudze ks. Jan
związany był także z dekanatem barczewskim,
gdyż dawniej Giławy wchodziły w skład
dekanatu wartemborskiego. Ks. Jan Suwała
urodził się 30 października 1933 roku,
w miejscowości Tczów Średni, obecnie województwo mazowieckie. Jego ojciec zmarł
w 1934 roku, matka w 1943 roku.
Wychowywany był przez stryja, następnie
siostrę. W 1952 roku ukończył Niższe
Seminarium Duchowne w Elblągu, a w 1958
roku Warmińskie Seminarium Duchowne
„Hosianum” w Olsztynie. W 1974 roku
ukończył studium pastoralne na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Pracował jako
wikariusz w: Rychlikach (1958), Bisztynku
(1958-1960), Szczytnie (1960-1962), Klonie z
siedzibą w Farynach (1962-1972), jako
proboszcz w Jedwabnie (1972-1983). W latach
1983-1991 był proboszczem parafii św. Jana
Chrzciciela w Giławach. W 1987 roku
mianowany został rektorem kościoła filialnego
w Jedzbarku (gm. Barczewo). Przez dwa lata
wspomagał chorego ks. Maksymiliana
Kuculisa, proboszcza barczewskiej fary. Od
1987 roku był wicedziekanem dekanatu
Barczewo. Otrzymał godność kanonika
honorowego Kapituły Kolegiackiej w Dobrym
Mieście. Gąsiorowo – to niewielka malownicza

Fot. Archiwum

wieś nad jeziorem o tej samej nazwie. Leży tuż
za Giławami. W domu na skarpie, u podnóża
której rozpościera się jezioro, w 1991 roku
zamieszkał, będąc na emeryturze ks. Jan
Suwała. Po pierwszych próbach obcowania z
dłutem, rylcem i lipowym pieńkiem doszedł do
przekonania, że odkrył w sobie pasję
rzeźbiarską. W ten sposób połączył rozległą
wiedzę biblijną z tematyką rzeźbionych figur i
tak po latach powstała cała kolekcja rzeźb
inspirowanych zdarzeniami i postaciami
z Biblii. Zaczął tworzyć na wolnym powietrzu
prywatną Galerię Rzeźby Sakralnej, która stała
się jedynym tego typu obiektem na Warmii
i Mazurach. Galeria znajduje się na podwórzu,
tuż nad Jeziorem Gąsiorowskim. Możemy tu
podziwiać wyrzeźbione w lipie, w naturalnej
wielkości sceny biblijne, m.in. Adama i Ewe
w raju. Jest Dawid i Goliat, Święty Franciszek

i zwierzęta. Jest także tryptyk Trzej Królowie
w drodze, Samarytanin przy studni, Złożenie
Chrystusa do grobu. W kapliczce zobaczyć
możemy scenę z Ostatniej Wieczerzy i szopkę
betlejemską.
Rzeźbiarz stworzył swoją,
artystyczną i pasjonującą opowieść człowieka,
który wszystko, co czynił poświęcił ludziom
i Bogu. Ks. Jan Suwała, uczestniczył w wielu
wystawach i konkursach. Był kilkakrotnym
laureatem Wojewódzkiego Konkursu Rzeźby
Ludowej i Nieprofesjonalnej w Biskupcu. Był
członkiem Związku Plastyków Warmii i Mazur.
Swoje prace prezentował na wystawach
indywidualnych: w Szczytnie, Jedwabnie,
Klewkach oraz na wystawach zbiorowych.
Z Barczewem związał się na zawsze. W 2002
roku nie mogąc przeboleć wielkiej straty, jaką
była kradzież figurki z cokołu kapliczki przy ul.
Warmińskiej, jeszcze tego samego roku dla
miasta wykonał kopię. Jego twórczość
wielokrotnie prezentowana była na wernisażu w
Galerii Sztuki „Synagoga” w Barczewie. Wiele
dzieł znajduje się w zbiorach prywatnych w
kraju i za granicą (Niemcy, Holandia,
Szwajcaria, Kanada). Ks. Jan Suwała zmarł 24
maja 2003 roku w Olsztynie. Pochowany został
w Giławach. Na grobie księdza, który
pozostawił najlepsze wspomnienia i przykład
gorliwości kapłańskiej, stanęła rzeźba kapliczki
według jego projektu, którą wykonał jeden
z mieszkańców Giław.
Wojciech Zenderowski

Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich

Szkoła na swoim
Szkoła Podstawowa w Bartołtach
Wielkich to mała szkoła, ale z wielkimi
aspiracjami. Odkąd w roku szkolnym 2009/2010
się usamodzielniła i przestała być filią Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barczewie, można
zauważyć spore zmiany, ciągły rozwój, chęć
równania do lepszych. Pani dyrektor Małgorzata
Jasiukiewicz dokłada wszelkich starań, by
szkoła, mimo że mała i wiejska, nie odbiegała od
placówek z większymi możliwościami. Każdy,
kto przejeżdża przez malownicze Bartołty
Wielkie, zwróci uwagę na okazały budynek
tutejszej szkoły. W ciągu trzech lat
przeprowadzono tu remont dachu, który również
ocieplono, wymieniono okna, odwilgocono
piwnice budynku. Powstała nowoczesna
kuchnia cateringowa, dzięki czemu 66%

Fot. Archiwum
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uczniów szkoły może jeść obiady.
Przeprowadzono również generalny
remont sali do gimnastyki. Zmiany te mogły
zaistnieć dzięki wsparciu Miejskiego Zespołu
Oświaty i Zdrowia w Barczewie. Jednak
dyrekcja nie poprzestaje na tym i stara się
poszukiwać różnych możliwości wsparcia, by
tworzyć przyjazne i nowoczesne warunki
swoim uczniom i pracownikom. We własnym
zakresie stworzono pracownię komputerową
z 12 stanowiskami, do której komputery
przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przygotowano
pomieszczenie dla oddziału przedszkolnego z
łazienkami przystosowanymi dla dzieci
pięcioletnich i sześcioletnich. Szkoła brała
udział w projekcie współfinansowanym ze
środków Unii Europejskiej: „Indywidualizacja
procesu nauczania w klasach I-III”, dzięki
czemu zyskała tablicę interaktywną, rzutnik,
laptop oraz pomoce dydaktyczne do zajęć
logopedycznych i wyrównawczych. W następnym roku szkolnym młodzież doświadczy
czegoś zupełnie nowego, biorąc udział
w kolejnym projekcie unijnym - „Zdolne
dzieciaki”. Nasi uczniowie będą uczestniczyć w
zajęciach robotyki, zajęciach komputerowych,
językowych, bloku humanistycznego oraz
przyrodniczego. Przez ostatnie trzy lata szkoła
nawiązała współpracę z instytucjami, które
korzystnie wpływają na świadomość i życie
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całej społeczności szkolnej. W zakresie
bezpieczeństwa zabaw i pracy na wsi
współpracuje z ARiMR i Państwową Inspekcją
Pracy, bierze udział w imprezie sportowej:
„Jem owoce, piję mleko, w życiu zajdę daleko”.
Nasi uczniowie uczą się wrażliwości na
potrzeby innych, współpracując ze schroniskiem dla zwierząt. Przynoszą pokarm,
kocyki czy posłania dla potrzebujących
zwierzaków. Biorą też udział w akcji „Adopcja
serca”, zbierając fundusze na edukację chłopca
w Afryce. Należymy do klubu szkół UNICEF.
Braliśmy udział w ogólnopolskich kampaniach:
„Wszystkie kolory świata” na rzecz dzieci
w Sierra Leone oraz „Baw się i bądź
bezpieczny” skierowanej do naszych dzieci.
Nauczyciele bardzo dbają o wszechstronny rozwój swoich uczniów. Otwierają im
okno na świat, mobilizując do różnorodnej
aktywności, do uczestniczenia w życiu nie tylko
szkoły, ale także gminy oraz regionu. Bez
kompleksów i coraz odważniej nasi uczniowie
stratują w różnych konkursach i przedsięwzięciach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim,
gdzie zajmują czołowe miejsca. Szkoła bierze
udział, m.in. w konkursie ekologicznym klas IIII „Mały przyjaciel przyrody”, turnieju
matematyczno-ruchowym „Zwinne liczby”,
konkursie ekologicznym dla klas IV-VI
Ciąg dalszy na str. 17

Informacje
Szanowni Państwo, z przyjemnością informuję,
że na terenie powiatu olsztyńskiego powstał
Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w
Olsztynie – nowa forma organizacyjna rynku
pracy Ochotniczych Hufców Pracy. Dzięki
wspólnym działaniom podjętym ze Starostą
Powiatu Olsztyńskiego Panem Mirosławem
Pampuch ułatwimy młodzieży dostęp do
profesjonalnych usług z zakresu rynku pracy.
Zakładamy, iż nasze działania przyczynią się do
zmniejszenia bezrobocia w Olsztynie i powiecie
olsztyńskim, szczególnie wśród młodzieży w
wieku 15-25 lat. Działania pozwalające na
tworzenie nowych jednostek realizowane są
przez Ochotnicze Hufce Pracy w ramach
projektu „OHP jako realizator usług rynku
pracy” współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Priorytet
1,Poddziałania 1.3.3 Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, który przewiduje „rozwój
i doskonalenie sieci usług rynku pracy poprzez
tworzenie warunków funkcjonowania
poradnictwa i informacji zawodowej,
pośrednictwa pracy i szkoleń dla młodzieży”.
Misją Ochotniczych Hufców Pracy jest poprawa
jakości życia młodzieży oraz osób bezrobotnych
poprzez stwarzanie im równych szans,
kształtowanie odpowiedzialności za swój los,
przygotowanie do aktywnego wejścia na rynek
pracy oraz ich aktywizacja społeczna i
zawodowa. Warmińsko – Mazurska Wojewódzka
Komenda OHP w Olsztynie dostrzegając
narastającą potrzebę podejmowania działań
mających na celu poprawę sytuacji młodzieży,
osób bezrobotnych i poszukujących pracy w
naszym regionie, wykonuje różnorodne zadania
w zakresie zatrudnienia, poprawy sytuacji
młodych ludzi na rynku pracy, promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia
oraz aktywizacji społecznej, zawodowej i
ekonomicznej, organizację przedsięwzięć
kulturalno – oświatowych, sportowych,
artystycznych i prowadzenie kształcenia
zawodowego. Działania z zakresu rynku pracy
w Warmińsko – Mazurskiej Wojewódzkiej
Komendzie OHP w Olsztynie realizowane są
poprzez sieć wyspecjalizowanych placówek, w
których skład wchodzą Centra Edukacji i Pracy

Młodzieży z podległymi frontami organizacyjnym rynku pracy m.in.: Mobilnymi
Centrami Informacji Zawodowej, Młodzieżow y m i C e n t r a m i K a r i e r y, P u n k t a m i
Pośrednictwa Pracy oraz Ośrodkami Szkolenia
Zawodowego. Jednostki te zajmują się
pośrednictwem pracy, doradztwem zawodowym
i orientacją zawodową, kursami i szkoleniami
umożliwiającymi przekwalifikowanie
zawodowe oraz realizację szeregu działań
zmierzających do wzbogacania wiedzy
i umiejętności młodzieży w zakresie planowania
przyszłości zawodowej i poruszania się po rynku
pracy. Z prowadzonej dogłębnej i systematycznej analizy utrzymujących się tendencji
na warmińsko – mazurskim rynku pracy wynika,
narastająca potrzeba podejmowania działań na
rzecz pomocy młodym ludziom poprzez
tworzenie nowych placówek rynku pracy typu:
Młodzieżowe Centra Kariery (MCK), Punkty
Pośrednictwa Pracy (PPP) oraz Ośrodki
Szkolenia Zawodowego (OSZ). Docelowo sieć
placówek powstałych i powstających w ramach
tworzonego przez Ochotnicze Hufce Pracy
ogólnopolskiego systemu informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży dzięki
nowoczesnym standardom pracy, oprzyrządowaniu, wyposażeniu i systemowi ciągłego
szkolenia kadry – zapewnia realizację usług
z zakresu pośrednictwa pracy, poradnictwa
pracy, poradnictwa zawodowego a także
szkolenia na najwyższym europejskim poziomie.
W ramach projektu do dnia dzisiejszego
utworzono na terenie Województwa Warmińsko
– Mazurskiego: dziesięć Młodzieżowych
Centrów Kariery OHP w Giżycku, Iławie, Ełku,
Bartoszycach, Nidzicy, Biskupcu, Pasłęku,
Szczytnie, Kętrzynie, Działdowie, jedenaście
Punktów Pośrednictwa Pracy OHP w Działdowie, Iławie, Ełku, Bartoszycach, Nidzicy,
Biskupcu, Kętrzynie, Giżycku, Lidzbarku
Warmińskim, Mrągowie, Szczytnie oraz pięć
Ośrodków Szkolenia Zawodowego OHP w Olsztynie, Dobrym Mieście, Braniewie, Klebarku
Wielkim, Lidzbarku Warmińskim. Nowe formy
organizacyjne rynku pracy pełnią funkcję
placówek otwartych dla młodzieży
zainteresowanej skorzystaniem z usług rynku

Policja informuje

Funkcjonariusze wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi (m.in. Sanepidem, Wydziałem
Edukacji) będą kontrolować obiekty pod
względem ich właściwego zabezpieczenia technicznego, przeciwpożarowego i sanitarnego
oraz będą organizować zajęcia informacyjno
- edukacyjne odnośnie bezpiecznych zachowań
podczas letniego wypoczynku.
Wakacje to okres relaksu, rozrywki i beztroskiej zabawy. Niestety, dość często beztroska
sprawia, że każdego roku podczas letnich
miesięcy słyszymy o wielu przypadkach
niewłaściwego pożytkowania wolnego czasu.
Z racji specyficznego okresu, wiele z nich
dotyczy najmłodszych, którzy często nie mają
świadomości zagrożenia, dlatego Policja radzi
jak bezpiecznie spędzać wakacje:

Wakacje to czas zasłużonego wypoczynku i
zabawy dla dzieci i młodzieży szkolnej,
zarówno tej która wyjedzie na obozy i kolonie,
jak i tej pozostającej w swoich domach.
Policjanci podobnie jak w latach ubiegłych
podejmują działania, których głównym celem
będzie ograniczanie i eliminowanie sytuacji
skutkujących zagrożeniem bezpieczeństwa
uczestników zorganizowanego i niezorganizowanego wypoczynku.
Podczas działań sprawdzane będą m.in.:
- organizacja miejsc i placówek w zakresie
właściwego ich przygotowania do zorganizowanego wypoczynku,
- przygotowanie i właściwego postępowania
organizatorów i wychowawców w zakresie
podejmowania działań gwarantujących uniknięcie sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia i życia
uczestników wypoczynku.

WYPOCZYNEK NAD WODĄ
* Korzystając z kąpieliska koniecznie zapoznaj
się z jego regulaminem i wykonuj polecenia
ratownika.
Ciąg dalszy na str. 18
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pracy. Głównym celem utworzenia nowych form
rynku jest stworzenie młodzieży, osobom
bezrobotnym i poszukującym pracy możliwości
łatwego dostępu do usług: poradnictwa
zawodowego, zasobów informacji zawodowej,
skorzystania z usług pośrednictwa pracy,
konkursów zawodowych umożliwiających
przekwalifikowanie do zawodów i specjalności
poszukiwanych na lokalnym rynku pracy.
Wierzę, iż współpraca z samorządem lokalnym
zaowocuje nowymi interesującymi działaniami
na rzecz młodzieży i mieszkańców powiatu
olsztyńskiego, a także spotka się z aprobatą
i zainteresowaniem przyszłych partnerów.
Pragniemy dotrzeć do jak największej grupy
młodzieży o obniżonych szansach życiowych.
Wojewódzki Komendant
Ochotniczych Hufców Pracy
Jarosław Dzioba

Szkoła na swoim
Ciąg dalszy ze str. 16

organizowanym przez Szkołę Podstawową
w Barczewie czy w Rejonowym Przeglądzie
Teatrów „Złota kaczka”. Do sukcesów zaliczyć
można, m.in.: I miejsce w Gminnym Konkursie
Wiedzy o Unii Europejskiej, I miejsce w gminnym, a później powiatowym konkursie poezji
dziecięcej klas I-III, III miejsce w Gminnym
Konkursie Wiedzy o Baśni, III miejsce
w dożynkowym konkursie „Warmińska Wieś”.
Jeżeli chodzi o sport, to szkoła w Bartołtach
również ma się czym poszczycić. I miejsce w
G m i n n y m Wy ś c i g u K o l a r s k i m S z k ó ł
Podstawowych, II miejsce w Mistrzostwach
Gminy w Piłce Nożnej Chłopców U-10. Uczeń
naszej szkoły trenuje kolarstwo w klubie LKK
„Warmia” Biskupiec, odnosząc stale sukcesy na
szczeblu wojewódzkim oraz ogólnopolskim.
Jednak tym, co wyróżnia tę małą szkołę, jest
niewątpliwie baseball. Dyscyplina, która
kojarzy się raczej z obrazkami z amerykańskich
filmów, zagościła w Bartołtach na dobre.
Uczniowie z zaangażowaniem korzystają
z każdej możliwości zdobycia kolejnej bazy.
Mimo spartańskich warunków do trenowania, z
powodzeniem reprezentowali swoją szkołę
m.in. w Międzynarodowym Turnieju Baseballu
w Wilnie, w Wojewódzkim Turnieju Baseballu o
Puchar Burmistrza Miasta Barczewo, gdzie
zajęli II miejsce, w Mistrzostwach Warmii
i Mazur w Baseballu o Puchar Prezesa
Warmińsko-Mazurskiej Federacji Sportu,
w których wywalczyli również II miejsce.
Mimo, że szkoła w Bartołtach Wielkich ma
zaledwie trzy lata, to twardo „stoi na swych
młodych nogach”. Biorąc pod uwagę niewielką
liczbę uczniów i nauczycieli, nie sposób nie
docenić ogromnej ilości sukcesów i ciągłego
rozwoju. Podsumowując krótki czas samodzielności tej placówki, można jasno stwierdzić, że
idzie w dobrym kierunku. W czasach, gdy
ekonomia każe zamykać szkoły wiejskie,
możemy być zadowoleni, że w naszej gminie
dba się także o małe społeczności i daje szansę
pokazania, że samodzielna szkoła wiejska nie
musi być gorsza, że potrafi zatroszczyć się o
rozwój własny i całej swojej społeczności.
Elżbieta Mika

17

Sport / Informacje
Z życia BUKSU

Sezon piłkarski 2012/2013 zakończony!
Najstarsi zawodnicy z rocznika 2001
(Młodzicy) debiutujący w rozgrywkach
zajęli V miejsce w swojej grupie. Jest to
niewątpliwy sukces tego zespołu, biorąc
pod uwagę fakt, że musieli rywalizować z
zawodnikami starszymi o rok.
Drużyna Orlików BUKS I (rocznik
2002) zajęła II miejsce w grupie
mistrzowskiej. Wyprzedził nas tylko
zespół Stomilu Olsztyn I. Orlik BUKS II
rywalizował w grupie niemistrzowskiej
(puchar pocieszenia) z Tęczą Biskupiec,
Warmianką Bęsia oraz Starym Olsztynem, w tej grupie zajęliśmy I miejsce.
Żacy BUKS I grający w grupie
mistrzowskiej zajęli III miejsce za
Polonią Lidzbark Warmiński i Legią Bart
Bartoszyce. Żacy BUKS II rywalizowali
w niemistrzowskiej (puchar pocieszenia), gdzie
zajęli III miejsce za z Naki II Olsztyn oraz
Stomilem Olszyn. Wspaniałą przygodę przeżyli
zawodnicy urodzeni w 2003 roku i młodsi
biorący udział w wojewódzkim turnieju „Z
podwórka na stadion - Tymbark Cup”. 4 czerwca
w Iławie rywalizowali z rówieśnikami z całego
województwa. Dotarliśmy do ćwierćfinału tej
imprezy, gdzie musieliśmy uznać wyższość
późniejszego zwycięzcy tej imprezy drużynie

Zagrają również Młodzicy i Orlicy – a ich
przeciwnikami będą drużyny mieszane
złożone z uczniów szkoły podstawowej.
Pokazowo zagrają także rodzice, trenerzy
i zaproszeni goście.
Zapowiada się sporo emocji, sportowej
walki, a nagrody i słodkie upominki
przewidziane są dla każdego uczestnika
turnieju.
W tym miejscu składamy szczere
podziękowania Państwu Janinie i Jerzemu Jędrasik za okazane wsparcie
i dobrą wolę. Firmie Macrosat za promocję naszego Klubu, Panu Krzysztofowi Tomczyk za wkład i poświęcenie
swojego czasu.
Fot. Archiwum
Nasze Stowarzyszenie zaprasza do
RONY Ełk. Pozostał niedosyt, gdyż drużyna
współpracy osoby chcące podzielić się swoją
miała potencjał powalczyć o wyższe miejsce.
wiedzą i doświadczeniem na rzecz Klubu, jak
Punktem kulminacyjnym będzie podsumorównież zainteresowane firmy i instytucje.
wanie sezonu piłkarskiego 2012/2013 połączoWięcej informacji o nas na stronie:
ne z zabawą, grami towarzyskimi i innymi
www.buksbarczewo.futbolowo.pl
atrakcjami w dniu 22 czerwca na Orliku przy
Kontakt do trenerów:
szkole podstawowej!
Bogdan Caruk tel. 509487593
W programie przewidujemy turniej
Sławomir Ostrowski tel. 501162552
żaczków (zagrają z rówieśnikami z Jezioran
E-mail:buksbarczewo@wp.pl
i Tęczy Biskupiec), turniej żaków z udziałem
Bogdan Caruk
drużyny "Korki" Biskupiec i Tęczy Biskupiec.

Policja informuje
Ciąg dalszy ze str. 17

* Pływaj pod opieką dorosłych.
* Nie baw się w jeziorach i rzekach niestrzeżonych i nie skacz do wody, gdy nie znasz dna
jeziora.
* Nie wchodź do wody po posiłku.
* Pamiętaj, by nie zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, nie zaśmiecać terenu i nie
wszczynać fałszywych alarmów.
* Gdy idziesz do wody nie pozostawiaj wartościowych rzeczy w widocznym miejscu i bez
opieki. Nie proś o popilnowanie rzeczy
przygodnie poznanych osób.
* Korzystając z kajaków, łodzi, rowerów
wodnych zakładaj kamizelkę ratunkową.
BEZPIECZNIE NA ROWERZE
* Jeżdżąc rowerem korzystaj ze ścieżek rowerowych, jeżeli jesteś na jezdni przestrzegaj
przepisów ruchu drogowego.
* Pamiętaj, o zachowaniu szczególnej ostrożności i uważaj na innych uczestników ruchu
drogowego.
* Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych
jedź powoli, ustępuj miejsca pieszym.
* Pasażera przewoź tylko w specjalnym
siodełku.
BEZPIECZNIE NA WSI
* Nie przebywaj w zasięgu pracujących maszyn
rolniczych.
* Unikaj kontaktu z nieznanymi zwierzętami –
mogą być agresywne.
BEZPIECZNIE PODCZAS ZABAW W
DOMU
* Jeśli zostaniesz sam w domu, nie otwieraj
nikomu drzwi. Obcy przestaje być obcym, kiedy
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powiedzą Ci o tym Twoi dorośli opiekunowie.
* Nie baw się gazem i ogniem – to grozi
pożarem.
* Nie wychylaj się przez okno.
* Nie manipuluj w kontaktach sieciowych.
* Nie chwal się, że jesteś sam w domu.
* Nie zapraszaj kolegów jeśli o tej wizycie nie
wiedzą rodzice.
* Gdy Tobie lub innym będzie zagrażało niebezpieczeństwo zaalarmuj dorosłych – dzwoń
na numery alarmowe, wołaj sąsiadów.
BEZPIECZNIE NA PODWÓRKU
* Przed wyjściem na podwórko powiedz
rodzicom, gdzie będziesz się bawił.
* Nie odchodź daleko od domu.
* Nie baw się w ustronnych miejscach, na placach budowy.
* Nie zaglądaj do studzienek kanalizacyjnych.
* Unikaj miejsc gdzie leżą niebezpieczne przedmioty.
* Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni, torów kolejowych, niestrzeżonych akwenów wodnych.
* Nie rozmawiaj z osobami obcymi, nigdy się
nie oddalaj, jeśli taka osoba proponuje ci spacer
lub przejażdżkę samochodem.
* Nie przyjmuj prezentów, słodyczy, pieniędzy
od nieznajomych.
* Gdziekolwiek byś był, nie zażywaj żadnych
substancji odurzających.
* Nie pal papierosów.
* Ten, kto Ci proponuje używki, namawia do
zachowań niezgodnych z prawem nie jest
Twoim przyjacielem.
* Nie podawaj nikomu swojego adresu zamieszkania.
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* Nie wsiadaj do samochodu z nieznajomym.
* O każdej sytuacji zaczepek ze strony obcego
powiedz rodzicom, nauczycielowi, policjantowi.
* Jeśli obcy próbuje zrobić ci coś złego – wołaj
o pomoc.
BEZPIECZNIE W INTERNECIE
* Nie podawaj w Internecie swoich danych
osobowych.
* Prowadząc korespondencję pamiętaj, że to, co
pisze nasz rozmówca, nie zawsze jest prawdą.
* Nie umawiaj się z osobami poznanymi przez
Internet.
* Traktuj innych z szacunkiem, nie wyzywaj, nie
strasz, nie obrażaj.
BEZPIECZNIE W LESIE
* Nie wchodź sam do lasu, nie oddalaj się od
grupy, z którą idziesz.
* Nie baw się ogniem, nie rozpalaj ogniska.
* Nie zaśmiecaj lasu, zachowuj się cicho.
* Nie dotykaj dzikich zwierząt.
Rodzicu, jeśli Twoje dziecko wyjeżdża na
kolonie lub obóz, pamiętaj aby:
- sprawdzić, kto organizuje pobyt Twojego
dziecka i czy posiada do tego odpowiednie
kwalifikacje,
- przed wyjazdem uczulić i ostrzec dziecko
zwłaszcza na kontakty z osobami nowo
poznanymi, które mogą je skrzywdzić,
- uświadomić i ostrzec swoje dziecko o
niebezpieczeństwach jakie niosą za sobą skutki
używania narkotyków, spożywania alkoholu
oraz palenia papierosów,
- ostrzec dziecko przed zwierzętami, które mogą
być nosicielami wścieklizny.

Sport
Z cyklu kilka pytań do...
Rozmowa z Markiem Gołębiewskim
- Prezesem Klubu Sportowego „Niedźwiedź” Ramsowo
Jaką rolę w Pana życiu odgrywa piłka nożna?
- Jest to jedno z moich hobby, sposób na
spędzenie wolnego czasu, którego mam ostatnio
coraz mniej.
Proszę przedstawić czytelnikom historię
Waszego klubu?
- Nasz klub powstał w 1997 roku a jego
założycielem a obecnie wiceprezesem oraz
głównym obok Urzędu Miasta w Barczewie,
sponsorem jest Andrzej Suliński. Już po trzech
latach zespół awansował do klasy A rozgrywek
prowadzonych przez Warmińsko-Mazurski
Związek Piłki Nożnej. Niestety przygoda z piłką
na tym poziomie trwała tylko rok. Jednak w
2010 roku ponownie wróciliśmy w szeregi
zespołów A klasowych i pozostajemy tam do
dziś. W tym czasie w klubie pojawiło się kilka
znanych nazwisk. Trenerami byli min.
Sylwester Wyłupski (obecnie trener bramkarzy
I ligowego Stomilu Olsztyn) czy Andrzej
Korkuć. W drużynie grał również występujący
wcześniej w Stomilu Michał Kątek.
„ Niedźwiedź” Ramsowo skupia „mieszankę”
zawodników, w większości z innych
miejscowości, jaki ma to wpływ na atmosferę w
drużynie?
- Aby stworzyć dobrą drużyną (jeszcze taką nie
jesteśmy) w tak małej miejscowości jak
Ramsowo należy sięgnąć po wsparcie
z zewnątrz, gdyż młodzież nie garnie się do gry
w piłkę nożną tak jak dawniej. Muszą być w niej
zawodnicy starsi bardziej doświadczeni jak
i młodzi, którzy dopiero uczą się futbolu, ale
wnoszą do drużyny świeżość i młodzieńczą
fantazję. A atmosfera w drużynie nie zależy od
tego gdzie kto mieszka ale jakim jest
człowiekiem, jak potrafi współżyć z innymi
i myślę że u nas nie jest z tym najgorzej.
Którą kadencję jest Pan Prezesem „Niedźwiedzia”, jakie są pańskie oczekiwania
w kontekście prezesury w tym zespołem?
- Jest to moja czwarta kadencja jako prezesa
Niedźwiedzia. A oczekiwania? Chciałbym aby
klub był solidnym A klasowym zespołem,
z którym musiałyby się liczyć inne drużyny
w rozgrywkach.
Jak wygląda w Pańskim klubie praca
z młodzieżą?
- Jako klub występujący w rozgrywkach A klasy
musimy posiadać drużynę młodzieżową. Jednak
przez wiele lat mieliśmy drużyny juniorskie
nawet grając o szczebel niżej. W sezonie
2000/2001 były nawet dwie drużyny
młodzieżowe. Obecnie jest z tym ogromny
problem. W klasach w szkole podstawowej czy
gimnazjum jest po 3-4 chłopców, a nie każdy
przecież chce grać w piłkę i bardzo trudno jest
zebrać drużynę. Od trzech lat współpracujemy
z Tempem Wipsowo i prowadzimy wspólnie
drużynę młodzików, którą prowadzi p. Marek
Waliszewski i która w zakończonych niedawno
rozgrywkach zajęła 7 miejsce dystansując
w rozgrywkach np. Pisę Barczewo. Tak więc
pierwsze małe sukcesy są.
Największe problemy z którymi boryka się
pański klub?
- To wspomniany wyżej brak młodych
zawodników. Chcielibyśmy również poprawić
stan płyty boiska, która nie jest najrówniejsza

Awans rezerw Pisy

Fot. Archiwum

oraz ogrodzić teren boiska, co jest wymogiem
stawianym przez WMZPN a co również
pozwoliło by uniknąć jeżdżenia po płycie
miłośników czterech kółek.
Dlaczego, według Pana w naszej gminie nie
ma żadnej drużyny grającej w lidze
okręgowej?
- Bo jest w czwartej lidze. A tak poważnie składa
się na to wiele czynników. Przede wszystkim
żaden klub nie spełnia wymogów stawianych
dla tego poziomu rozgrywek. Brak odpowiedniego obiektu. Najlepiej z tym jest u nas, ale
wspomniana płyta nie nadaje się do gry w klasie
okręgowej. Potrzeba posiadania dwóch drużyn
juniorskich, jest w tej chwili nie do
przeskoczenia dla klubów poza Barczewem. No
i kwestia zasadnicza, finanse. Nie jest łatwo
zebrać budżet dla rozgrywek A, czy B
klasowych a w okręgówce jest on znacznie
wyższy.
Osiągnięcia sportowe, z których jest Pan
dumny?
-Na pewno ponowny awans do A klasy, a także
utrzymanie się na tym poziomie rozgrywek
pomimo dużej przebudowy i odmłodzenia
składu drużyny. Dużym sukcesem było też kilka
lat temu awansowanie do V rundy Pucharu
Polski i wyeliminowanie po drodze min. Tęczy
Biskupiec.
Założenia i plany na sezon 2013/14? Czego
Panu życzyć?
-Plany na sezon 2013/14 są proste – utrzymać się
w rozgrywkach A klasy, najlepiej w środku
tabeli, wzmocnić i ustabilizować skład oraz
poprawić wizerunek obiektu na którym
trenujemy i rozgrywamy swoje spotkania.
A czego życzyć mi? Przede wszystkim zdrowia.
Dziękuje za rozmowę.
Z Markiem Gołębiewskim rozmawiał
Bogdan Caruk
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W zakończonym w połowie czerwca 2013
roku sezonie piłkarskiej klasy B w grupie V
bezapelacyjnie najlepszym zespołem okazały
się rezerwy IV-ligowej Pisy Barczewo. Zespół
prowadzony przez Sebastiana Kwiatkowskiego
(do 15.05.2013, ponieważ przejął on pierwszy
zespół, a rezerwy do końca sezonu poprowadził
Adam Sturlis) przegrał tylko jeden mecz z 18
rozegranych w całych rozgrywkach. Zespół Pisy
zgromadził aż 47 punktów. W bezpośredniej
walce Pisa dwukrotnie pokonała wicelidera –
Hetmana Baranowo (zespół ten zdobył 44
punkty) 1:4 w Baranowie jesienią i w takim
samym stosunku w na własnym boisku. Po
trzech latach rywalizacji w B-klasie zespół
oparty na „mieszance” rutyny z młodością w
końcu świetnie poradził sobie z trudami sezonu i
pewnie wywalczył awans do wyższej klasy
rozgrywkowej. Królem strzelców drużyny
został, zdobywca 14 bramek, Marcin Brzeziński. Zespół z Barczewa już w poprzednim
sezonie był bardzo blisko celu, lecz wówczas
minimalnie lepsza okazała się drużyna z Bęsi.
Sukces Pisy II Barczewo jest ważny również
z punktu widzenia pierwszej drużyny. W zespole
rezerw będą mogli ogrywać się młodzi
zawodnicy, którzy aspirują do gry w czwartoligowcu. Dziękujemy wszystkim zawodnikom,
działaczom, osobom prywatnym oraz firmom.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę
wiernego kibica i sponsora Piotra Lewandowskiego, właściciela firmy „Gaz na Czas”,
który od początku bezinte-resownie wspierał
finansowo i organizacyjnie zespół rezerw.
Sebastian Kwiatkowski

Podziękowanie
W imieniu mieszkańców Osiedla Słonecznego
składam serdeczne podziękowania dla
wszystkich sponsorów, osób i firm które
pomogły w modernizacji boiska do piłki
plażowej na Osiedlu Słonecznym w Barczewie.
Podziękowania dla:
- dyrektor Zakładu Usług Komunalnych - za
pracę koparki
- dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych budowa ogrodzenia
- przewodniczący i Komisja d/s.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i
Przeciwdziałania Narkomanii - środki na
ogrodzenie boiska
- Firma „Jędrasik” - transport żwiru z Kronowa
- Firma „ECO-TER” - przekazanie 52 ton żwiru
- Sklep budowlany „Majster-Dom” Krzysztof
Szczerba - przekazanie materiałów
budowlanych
- Serwis samochodowy „U Leszka” - pomoc
mechaniczna.
Dziękuję
Jarosław Bonus
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Sport
II Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza – Barczewo 2013

Mistrzostwa gminy Barczewo
W piątek, 14 czerwca br., na terenie
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie, pod patronatem burmistrza Barczewa
odbył się II Turniej Szachowy o Puchar
Burmistrza. W turnieju szachowym wzięło
udział czternastu uczniów z: Liceum
Ogólnokształcącego nr 4 w Olsztynie,
Gimnazjum nr 1 Ziemi Warmińskiej,
Gimnazjum nr 2 w Barczewie, Niepublicznego
Gimnazjum w Ramsowie, Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
W turnieju ze szkoły ponadgimnazjalnej udział
wziął Krzysztof Cic, natomiast ze szkół
gimnazjalnych: Kamil Forysiak, Julia Brzymek,
Bartłomiej Michalak, Bartosz Kulesza, Cezary
Żuchowski, Dominik Kowalski, Damian
Husiak. Szkoły podstawowe reprezentowali:
Hubert Chrzon, Karina Chrzon, Marta Bergolc,
Sandra Andrzejewska, Mikołaj Lesiński
i Kacper Dąbrowaki. Sędzią głównym tegorocznego turnieju był Piotr Futerski, nauczyciel
z gimnazjum. Po długich i emocjonujących
rundach wyłoniono zwycięzców. Przed
wręczeniem pucharów, statuetek, medali i dyplomów odbyła się symulanta z udziałem
Krzysztofa Cisa i Kamila Forysiaka, gdzie
każdy miał za przeciwników po sześciu
zawodników. W tym czasie na część galową
turnieju dotarł zaproszony Marcin Kondratowicz – mistrz sportów motocyklowych.
Podczas uroczystej gali, trofea i dyplomy dla
wszystkich zawodników wręczał zastępca
burmistrza Barczewa Dariusz Jasiński i dyrektor
Gimnazjum Zbigniew Podlaski, a Marcin
Kondratowicz upominki w postaci kalendarza
z autografem.
Oto zwycięzcy turnieju! Kamil Forysiak puchar i tytuł Szachowego Mistrza Gminy
Barczewo w kategorii szkół ponadgimnazjalnych: Krzysztof Cis - statuetka, dyplom
i złoty medal Szachowego Mistrza Gminy
Barczewo w kategorii szkół gimnazjalnych ;
Kamil Forysiak- statuetka, dyplom i złoty medal
Szachowego Mistrza Gminy Barczewo Damian

Husiak - srebrny medal i dyplom za zajęcie II
miejsca; Dominik Kowalski- brązowy medal
i dyplom za zajęcie III miejsca w kategorii szkół
podstawowych; Marta Bergolc - statuetka,
dyplom i złoty medal Szachowego Mistrza
Gminy Barczewo. Sandra Andrzejewskasrebrny medal i dyplom za zajęcie II miejsca;
Karina Chrzon brązowy medal i dyplom za
zajecie III miejsca. Specjalne wyróżnienie
statuetkę, dyplom otrzymał najmłodszy
zawodnik Hubert Chrzon za udział w
Mistrzostwach Gminy Barczewo w Turnieju
Szachowym. Wszyscy uczestnicy oprócz
dyplomów otrzymali nagrody rzeczowe.
Tegorocznymi organizatorami II Turnieju
Szachowego o Puchar Burmistrza byli: Urząd
Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie, Irena Cis i Piotr Futerski.
Fundatorami pucharu i statuetek był Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie,
który był także sponsorem cateringu.

Fundatorami nagród rzeczowych byli: Irena
Szczepańska, Tadeusz Cis i Marcin Kondratowicz. Sprzęt do rozgrywek turniejowych
zapewnił Warmińsko-Mazurski Związek
Szachowy w Olsztynie.
Na zakończenie turnieju zastępca burmistrza Dariusz Jasiński serdecznie podziękował wszystkim zawodnikom za ich wspaniałą
walkę, dotychczasowe sukcesy i dzisiejsze
zwycięstwa. Do podziękowań przyłączył się
dyrektor Gimnazjum Zbigniew Podlaski. Pod
adresem organizatorów: Ireny Cis i Piotra
Futerskiego padły szczególnie wyrazy podziękowania za wniesiony trud w zorganizowanie
wspaniałego turnieju, za jego kontynuowanie,
a zawodnikom za zmagania w królewskiej grze.
Podziękowania otrzymali także wszyscy
sponsorzy za szlachetną postawę, gdyż wybrali
słuszny cel, zachęcając młodych do rywalizacji
w grze w szachy.
Tekst i foto: W. Zenderowski

Dzień Dziecka przy barczewskiej synagodze
Dnia 2 czerwca 2013 roku na terenie
„Ogródka Warmińskiego” przy Galerii Sztuki
Synagoga w Barczewie , odbył się po raz
pierwszy, festyn rodzinny zorganizowany z okazji „DNIA DZIECKA”. Pomysłodawcami
tego projektu byli gospodarze baru przy
synagodze, oraz jej opiekunowie.
Dzięki wspólnemu zaangażowaniu w to
przedsięwzięcie, udało się stworzyć wspaniały
klimat tej imprezy.
Swoją obecnością zaszczycili nas przede
wszystkim mieszkańcy Barczewa, w tym bardzo
liczna grupa dzieci w różnym wieku, ich rodzice
oraz dziadkowie. Pogoda na szczęście
dopisywała , było ciepło i przyjemnie. Wiaterek
lekko muskał dziecięce, roześmiane twarzyczki
, dzięki temu nie czuły one też zmęczenia,
podczas udziału w wielu ciekawych konkurencjach. Uroczystość rozpoczęła się konkursem plastycznym do którego zgłosiło się
około trzydziestu chętnych dzieci. Wszystkie
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Fot. B. Silska

rysunki były niesamowicie piękne i kolorowe,
zwłaszcza, że tematyką zadania było
odzwierciedlenie tejże imprezy widzianej
oczyma dziecka. Trzy najciekawsze prace
zostały nagrodzone a kilka innych wyróżniono.
Dzieci mogły również rywalizować ze sobą w
takich konkurencjach jak ; żonglowanie piłką ,
skakanie na skakance, taniec i śpiew.
Największą popularnością i zainteresowaniem
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cieszyły się zabawy ruchowe, w których dzieci
z przyjemnością uczestniczyły. Między czasie
mogły też wykazać się wiedzą i znajomością
literatury polskiej z zakresu szkoły podstawowej. Pani, która prowadziła tę część
programu, zaprezentowała się jako osoba
kompetentna, zorganizowana i świetnie radząca
sobie z gromadką przekrzykujących się dzieci.
W tle pejzażu, który tworzyli wszyscy
zgromadzeni ludzie, można było usłyszeć
przyjemny
szum płynącej obok rzeki ,
skwierczenie pieczonych kiełbasek na grillu
oraz co najważniejsze dziecięcą muzykę przy
której młodzicy świetnie się bawili.
Z przyjemnością patrzyło się na rodziców i
dziadków, którzy czerpali radość z każdej chwili
spędzania wolnego czasu ze swoimi
pociechami. Nie trudno było też zauważyć, że
wydarzenie to, znajdowało upodobanie wśród
dzieci i młodzieży. To na pewno cieszy, bo jak
Ciąg dalszy na str. 22

Informacje

Sprawozdanie z 41 Sesji Rady Miejskiej w Barczewie
Poniedziałek 27 maja 2013 r. był dniem
kolejnej sesji Rady Miejskiej w Barczewie.
Wzięli w niej udział wszyscy radni. Porządek
obrad liczył 22 punkty. Najbardziej istotnymi
pozycjami obrad były udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Barczewa za wykonanie budżetu
za 2012 r. oraz sprawozdanie z likwidacji
miejskiej spółki ZEC. Przewodniczący Zbigniew
Chlubicki jako pierwszej udzielił głosu
Mirosławie Jasińskiej. Dyrektor barczewskiego
ZBK w formie prezentacji multimedialnej
przedstawiła informację na temat aktualnego
mienia komunalnego. Ponadto omówiła
przeprowadzone i planowane remonty i
modernizacje tych lokali. W zasobach ZBK są
obecnie: 273 lokale w mieście i 79 na wsi.
Właśnie budynki na wsiach są bardzo kosztowne
w utrzymaniu i remontach. Wiele do życzenia
pozostawia także ich stan. Dyrektor Jasińska
omówiła także zadłużenie lokatorów. Niestety ta
zła sytuacja systematycznie się powiększa i dług
wzrasta wraz z każdą podwyżką cen za media.
Burmistrz Nitkowski dopowiedział, że gmina
systematycznie przekazuje do ZBK sumę 32 tyś.
złotych w formie dodatków mieszkaniowych za
czynsz. Gdyby nie to, zadłużenie rosłoby
gigantycznie. W następnym punkcie Mirosława
Jasińska przedstawiła informację na temat
estetyki terenów zielonych na terenie miasta i
gminy. Niestety zieleńce są bardzo często
niszczone. Zupełnie ciężko zrozumieć dlaczego
np. kradzione są rośliny nawet już kilkuletnie.
Dyrektor ZBK-u kilka zdań poświęciła także
placom zabaw dla dzieci. Zgodnie z założonym
planem w mieście mają być 4 duże place zabaw.
Mniejsze nie będą raczej powstawały. Wszystko
przez to, że te większe place zabaw jest sprawniej,
łatwiej i taniej utrzymać. Plac zabaw z
prawdziwego zdarzenia kosztuje minimum 50
tyś. złotych. Jest on estetyczny, urozmaicony,
ciekawy i przede wszystkim bezpieczny. Zgodnie
z prawem budowlanym powinien być także
ogrodzony. W tym miejscu został przedstawiony
wielki apel i prośba do właścicieli czworonogów
o pilnowanie i sprzątanie po swoich pupilach. Do
tego apelu zgodnie przyłączyli się wszyscy radni,
prosząc właścicieli czworonogów o sumienne
sprzątanie po swoich czworonożnych
przyjaciołach. Zbigniew Chlubicki poprosił
radnego Andrzeja Moszczyńskiego, aby
Komisja Regulaminowa wszczęła proces
legislacyjny zmierzający do stworzenia
dokumentu zobowiązującego administratorów
budynków do egzekwowania obowiązków
ciążących na właścicielach psów.
Kolejny punkt obrad przedstawiła Paulina
Zalewska-Wójcik, Kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa.
Punkt ten dotyczył określenia zasad
gospodarowania nieruchomościami, które są
własnością gminy oraz stosowania umownych
stawek oprocentowania przy bezprzetargowej
sprzedaży lokali użytkowych.
Następne punkty omówiła Hanna Chyżyńska,
Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia.
Jeden z nich dotyczył określenia zasad rozmiaru
obniżek obowiązkowego pensum nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w
szkołach i przedszkolach prowadzonych przez

gminę Barczewo. Ponadto dotyczył on także
ustalenia tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych niektórych
nauczycieli. Kolejny punkt obrad dotyczył
zatwierdzenia zmienionego planu odnowy
Ruszajn w latach 2010-2017. Trzynasty punkt
dotyczył absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2012 rok. Składało się na niego m.in:
sprawozdanie z budżetu, sprawozdanie
finansowe, opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Olsztynie, informacja o stanie
mienia gminy. Sprawozdanie z wykonania
budżetu za ubiegły rok przedstawiła Dorota
Kondratowicz, Skarbnik Miasta. Natomiast
sprawozdanie finansowe przedstawił Burmistrz
Lech Nitkowski. Burmistrz Barczewa podkreślił,
że ogromną trudnością jest utrzymanie dróg na
naszym terenie, a mamy ich niestety bardzo dużo.
Z budżetu Starostwa Powiatowego na utrzymanie
dróg powiatowych na naszym terenie gmina
otrzymuje 61.000 zł, a w 2012 r. z budżetu
Barczewa na utrzymanie bieżące dróg wydaliśmy
1.3 0 4 . 134 zł. P ozycjami najbar dziej
obciążającymi budżet niezmiennie od lat są
oświata oraz pomoc społeczna. Burmistrz
dokładnie omówił inwestycje które udało się
zrealizować w ubiegłym roku. Oczywiście
gospodarz barczewskiego magistratu bardzo
żałuje, że nie udało się więcej zrealizować ale
niestety budżet jest taki jak obecne czasy czyli
„trudny”. Następnie radni jednogłośnie przyjęli
uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2012 r. Burmistrz
serdecznie podziękował wszystkim których praca
przyczyniła się do wykonania tego budżetu.
Sprawozdanie burmistrza z działalności
między sesjami
Lech Nitkowski przybliżył sytuację związaną z
powstawaniem nowego schroniska dla zwierząt
w Biesalu w gminie Gietrzwałd. Placówka jest już
w ostatnim etapie budowy. Powstała z inicjatywy
Warmińskiego Związku Gmin, którego
członkiem jest gmina Barczewo. To właśnie tam
będą trafiały bezpańskie psy i koty z terenów
gmin zrzeszonych w tym związku. Ponadto
Burmistrz przedstawił bieżące wydarzenia i
inwestycje na terenie miasta i gminy.
Interpelacje i zapytania radnych
Radna Halina Bronka pytała kiedy staną kosze
na psie odchody. Burmistrz Nitkowski
poinformował, że do 15 czerwca2013 r. zostaną
zakupione niezbędne akcesoria.
Radny Andrzej Moszczyński pytał także czy
Straż Miejska nie powinna baczniej zwracać
uwagę właścicielom psów aby sprzątali po swoich
pupilach. W odpowiedzi Burmistrza usłyszał, że
jest tylko 2 strażników miejskich.
Radny Jarosław Bonus pytał o etap możliwości
udostępnienia mieszkańcom plaży miejskiej w
Zalesiu. Burmistrz odpowiedział, że przetarg
wygrała firma z Zalesia. Jednak ta firma
następnie zwróciła się do miasta o wyrwanie
istniejących starych pali, pozostałych po molo. Z
uwagi na wielkie koszty tej operacji miasto się na
to nie zgodziło. W efekcie firma wycofała się.
Wiceprzewodnicząca Alina Jakończuk pytała
czy na terenie obecnej kotłowni nr 3 na Osiedlu
Słonecznym po jej zamknięciu może powstać
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parking dla samochodów ? Lech Nitkowski
odpowiedział, że jak na razie teren należy do
spółki ZEC, która jest obecnie likwidowana. Jej
likwidator Janusz Sturlis dopowiedział, że
najpierw teren zostanie wystawiony na sprzedaż.
Jeśli nie znajdzie nabywcy zostanie zwrócony
właścicielowi czyli gminie.
Radny Tomasz Michałowski pytał o sytuację w
barczewskim przedszkolu. Na liście przyjętych
jest 25 dzieci, a na liście rezerwowej, warunkowej
figuruje aż 43 dzieci. Co zrobimy z tym problemem
i czy nie można było się z nim wcześniej uporać ?
Burmistrz odpowiedział, że problem 3-latków
monitoruje na bieżąco. Rodzice nie chcą posłać
do szkoły 6-latków, choć szkoła jest na to
przygotowana. Obiecuję, że zajmę się tym
problemem.
Radny Jan Suliński pytał kiedy zostanie
wykonany przystanek w Kromerowie oraz kiedy
zostaną uruchomione środki sołeckie dla
Ramsowa ? Burmistrz stwierdził, że nic nie stoi na
przeszkodzie aby środki dla Ramsowo uruchomić
w tej chwili. Zastępca Burmistrza Dariusz
Jasiński stwierdził, że przystanek w Kromerowie
stanie do końca czerwca.
Radny Edward Maciejewski – podjęliśmy
uchwałę w sprawie przekazania kwoty 150 tyś. zł
dla ZUK. Firmy która niestety przegrała przetarg
na wywóz nieczystości stałych. Czy to nie jest
początek końca tej firmy? Radny Edward
Maciejewski prosił także o interwencję w
Powiatowej Służbie Drogowej w sprawie
postępującej degradacji drogi do Nikielkowa.
Droga miała być już naprawiona do 10 maja tego
roku, a niestety nic się w tej sprawie nie dzieje.
Lech Nitkowski obiecał, że będzie
interweniował w sprawie drogi.
Janusz Sturlis, likwidator barczewskiego ZECu, złożył sprawozdanie z przebiegu likwidacji tej
spółki. Radny Maciejewski dopytywał, czy do
likwidacji spółki potrzebna jest sprzedaż terenów
spółki. Byłoby lepiej, żeby te tereny wróciły do
właściciela czyli gminy. W odpowiedzi Janusz
Sturlis argumentował, że bez ich sprzedaży nie
starczy środków na dalsze funkcjonowanie.
Radny Moszczyński dopytywał także o czas
potrzebny na likwidację spółki. Burmistrz
Nitkowski zapewnił, że będzie to czas jak
najkrótszy.
Radny Jan Suliński – droga na odcinku
Wipsowo-Ramsowo była już dwukrotnie
naprawiana. Niestety za każdym razem wraca do
swojego stanu pierwotnego. Uważam, że
naprawa odbywa się złą technologią, która nie
zdaje tam egzaminu. Powinna być zastosowana
masa bitumiczna, a nie tylko „chlapanie”. Może
należy robić mniej a lepiej ? Jaka jest różnica w
cenie?
Zastępca Burmistrza Dariusz Jasiński –
naprawa masą kosztuje od 90 do 100 zł za metr
kwadratowy, natomiast „chlapanie” jest
trzykrotnie tańsze.
Sołtys Bartołt Wiekich Kazimierz Czaplicki –
droga do Leszna jest nieprzejezdna. Ludzie chcąc
dojechać do domu muszą jechać przez Biskupiec.
To jest nie do pomyślenia.
Grzegorz Gawrylczyk
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Informacje

Sprawozdanie z 42 Sesji Rady Miejskiej w Barczewie
Ostatnia przed wakacjami sesja Rady
Miejskiej w Barczewie odbyła się 17 czerwca
2013 roku. Wzięło w niej udział 14 radnych.
Nieobecny był Ryszard Kulesza. Porządek
obrad liczył 20 punktów. Najbardziej istotne
punkty to: podjęcie uchwały o połączeniu
samorządowych ośrodków kultury - Centrum
Kultury i Promocji Gminy i Miejskiej Biblioteki
Publicznej oraz utworzenie tym samym
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie oraz bieżąca informacja o sytuacji
w związku ze zmianą w sposobie odbioru śmieci
z miasta i gminy. Przewodniczący Zbigniew
Chlubicki jako pierwszej udzielił głosu Marioli
Łukowskiej-Juckiewicz. Dyrektor CKiPG
przedstawiła ofertę letnią skierowaną do
mieszkańców miasta i gminy. Kolejny punkt
dotyczył połączenia od 1 lipca 2013 roku CKiPG
i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Właściwie jest
to powrót do stanu sprzed kilku lat kiedy MBP
była w zasobach CKiPG. Jednak w nowym
wymiarze CKiPG nie będzie zajmowało się
sportem w gminie. Radni byli „za” połączeniem
tych jednostek przy jednym głosie
wstrzymującym Zbigniewa Chlubickiego.
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie otrzyma statut samorządowej
instytucji kultury.
Następny punkt posiedzenia dotyczył zgody na
bezpłatne użyczenie Starostwu Powiatowemu
pomieszczeń gimnazjum na potrzeby barczewskiej szkoły muzycznej. Umowa ma okres
20 lat. W tym czasie mają się odbyć 3 pełne cykle
kształcenia przyszłych muzyków. Ten długi
okres nie spodobał się kilku radnym. Głosem
rozsądku była uwaga wiceprzewodniczącego
Jana Połowianiuka, który stwierdził, że w razie
potrzeby można tą umowę ponownie
negocjować. Wiceprzewodnicząca Jakończuk
dodała, że pomieszczenia na potrzeby szkoły
muzycznej będą wykorzystywane tylko po
południami i taki zapis znajdzie się w umowie.
Przy czterech głosach wstrzymujących rada
przyjęła zgodę na zawarcie tej umowy.
Następnie Hanna Chyżyńska, Dyrektor
Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia
przedstawiła informację na temat przygotowania szkół do działań związanych z okresem
wakacyjnym. Niestety większość szkół (w tym
wszystkie publiczne) nie przewiduje zajęć dla
dzieci w okresie wakacyjnym z powodu
niezbędnych remontów, głównie malowania sal
lekcyjnych.
Sprawozdanie burmistrza z działalności
między sesjami
Burmistrz Nitkowski dość obszernie wrócił do
zagadnienia związanego z budową schroniska
dla zwierząt w Biesalu w gminie Gietrzwałd. To
właśnie tam będą trafiały bezpańskie psy m.in z
naszej gminy. W obiekcie będzie 100 boksów.
Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest
firma Andrzeja Sulińskiego z Ramsowa, która w
przetargu zaoferowała najniższą cenę. Koszt
budowy to prawie 700 tys. złotych, a inwestorem
jest Warmiński Związek Gmin. Lech Nitkowski
omówił także przygotowania do budowy 4
budynków socjalnych w Łęgajnach. W lipcu
zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę
robót budowlanych. Koszt całego przed-
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sięwzięcia to 2.419.259,27 zł, przy dofinansowaniu zewnętrznym w kwocie 657.054,72 zł.
Wkład własny gminy wyniesie 1.762.204,55 zł.
Burmistrz przedstawił sprawę przetargu na
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Barczewo. Od 1 lipca
zajmować się tym będzie firma EKO
z Biskupca, która wygrała przetarg. Udział
w nim wzięły 3 firmy - olsztyński Remondis,
barczewski ZUK i biskupieckie EKO. Firma
z sąsiedniej gminy zaoferowała najniższą cenę,
o 60 tys. zł niższą niż barczewski ZUK. Umowa
zostanie podpisana na okres 6 miesięcy.
Podobna sytuacja jest w gminie Jeziorany gdzie
odbiorem śmieci zajmować się będzie firma z
Dywit. Miejska spółka z Jezioran była
„najdroższa” spośród trzech firm startujących w
tamtym przetargu. Burmistrz Nitkowski
poinformował także o rozbudowie monitoringu.
Oprócz kamer stacjonarnych, zostaną zakupione
2 kamery mobilne, które przyczynią się do
wzmocnienia monitoringu na terenie miasta i
gminy. Z udziałem Burmistrza Barczewa odbyły
się dwie sesje rady miasta kiedy to barczewscy
szóstoklasiści wcielili się w role rajców. Lech
Nitkowski pochwalił zaangażowanie młodzieży
w to przedsięwzięcia. Nauka w „praktyce”, a nie
z książek jest zawsze bardziej skuteczna.
Burmistrz poinformował także, że w Łęgajnach
ze sprawowania swoich funkcji zrezygnowali
sołtys i Rada Sołecka.
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Tomasz Michałowski przedstawił
sprawę degradacji muru oporowego przy ul.
Armii Krajowej w Barczewie oraz wrócił do
problemu przyjęcia nowych dzieci do
przedszkola. Burmistrz poinformował, że na
wzmocnienie skarpy przeznaczona zostanie
kwota 14 tys. zł. W przedszkolu miejskim
zostanie zorganizowana dodatkowa sala, dzięki
czemu od 1 września powstanie dodatkowa
grupa przedszkolna.
Radna Teresa Lutarewicz podkreśliła niezbyt
fortunne umiejscowienie drewnianych
straganów przy zrewitalizowanym placu na
barczewskiej starówce. Prosiła o przeniesienie
ich w bardziej widoczne miejsce. Burmistrz
Nitkowski przyznał słuszność tej uwadze.
Niestety przez okres 5 lat od zakończenia tej
inwestycji nic nie można w niej zmienić.
Inwestycja powstała przy znacznym udziale
środków unijnych i wynikają z tego również
obostrzenia. W innych miejscowościach
dokonano niewielkich zmian co spowodowało
spore kłopoty.
Radna Lutarewicz prosiła o ustawienie
zwalniaczy, w pobliżu placu zabaw, na jezdni
przebiegającej przez Ruszajny.
Przewodniczący Zbigniew Chlubicki zapytał
się czy gmina prowadzi ewidencję reklam
stojących przy drogach i czy pobierane są za nie
opłaty. Wiele z nich jest nieaktualnych i tylko
rozpraszają kierowców. Burmistrz odpowiedział, że zgodę na postawienie reklam
wydaje gmina i będzie przeprowadzony ich
remanent.
Zbigniew Chlubicki dopytywał również czy
jest przygotowana dokładna akcja informacyjna
jeśli chodzi o harmonogram odbioru śmieci
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w związku ze zmianami po 1 lipca 2013 roku ?
Burmistrz Nitkowski zapewnił, że po
rozmowach z firmą, która wygrała przetarg na
barczewskie śmieci taki harmonogram
powstanie i zostanie on udostępniony
mieszkańcom miasta i gminy.
Przewodniczący Chlubicki zadał również
pytanie czy osoby zatrudnione w gminie i jednostkach podległych, oprócz podstawowej
umowy o pracę, świadczą tej samej jednostce
pracę na umowę zlecenie. Odpowiedź
Burmistrza była następująca – Nic mi nie
wiadomo, aby w jednostkach podległych
pracownik zatrudniony na umowę o pracę miał
z tym samym pracodawcą umowę zlecenie.
W Urzędzie Miasta takiego przypadku nie ma.
Radny Jarosław Bonus ponownie dopytywał
o plażę w Zalesiu ? Burmistrz odpowiedział, że
zewnętrzna firma może się tym zająć ale bez
mola. Można ogłosić jeszcze jeden przetarg lub
utworzyć plażę przez gminę ale niestety to będzie
spory koszt.
Wiceprzewodnicząca Alina Jakończuk
zgłosiła problem parkowania aut na ul.
Słowackiego i ul. Kraszewskiego. Samochody
zaparkowane po obu stronach jezdni utrudniają
przejazd innym pojazdom.
Włodzimierz Staniszewski zgłosił problem
z odwodnieniem ul. Nadrzecznej. Ponadto
przewodniczący „Starego miasta” prosił
o ustawienia zwalniacza na ul. Północnej
(prowadzącej do gimnazjum) ponieważ
samochody jadące po tej ulicy nabierają zbyt
dużych prędkości.
Grzegorz Gawrylczyk

Dzień Dziecka
przy barczewskiej synagodze
Ciąg dalszy ze str. 20

wiadomo w dobie komputerów coraz trudniej
o tego typu rozrywkę i zabawę.
Charakter tej imprezy był nieziemski.
Zdecydowanie wizerunkowi tego urokliwego
miejsca, sprzyjały przepiękne kostiumy noszone
przez gospodarzy baru i ludzi współpracujących.
W czasie biesiadowania malowano chętnym
dzieciom twarze. Cyklicznie nagradzano
konkursowych zwycięzców a pozostałych
uczestników częstowano cukierkami i lizakami.
Z pewnością dla każdego z nas była to
chwila zadumy i refleksji nad własnym życiem,
ponieważ w głębi duszy, nadal wszyscy
jesteśmy jeszcze dziećmi i czujemy potrzebę
bycia spełnionym dzieckiem świata. Cel
imprezy został zrealizowany. Serdeczne
podziękowania należą się osobom bez których
ten festyn nie mógłby się odbyć: Państwu
Cząstkiewicz wraz z rodziną , Pani Krystynie
Szter, Państwu Silskim, Pani Ani Snochowskiej
oraz Państwu Muz z Olsztyna.
Uważam, że to spotkanie na wiele długich
lat pozostanie w naszej pamięci, bo
„Uśmiechnięte dzieci to szczęśliwe dzieci”
i niech to będzie puentą na zakończenie tego
artykułu i towarzyszy nam przez wieki.
Bogumiła Silska

Społeczeństwo

„Nasza mała ojczyzna”- Ludzie, historia i teraźniejszość
Historia Medarda Wagnera, którego
w 1963 roku wraz z żoną Anną i czterema
córkami uwiecznił miejscowy fotograf może
posłużyć za scenariusz do filmu.
Dziś po sześciu dziesięciu laty pożycia
małżeńskiego spoglądając na fotografię
niechętnie wraca do tamtych pierwszych
powojennych lat trudnych i bolesnych.
Medard Wagner urodził się w 1926 roku
w Mokinach podobnie jak w 1932 roku jego
żona Anna z domu Barabasz. Znali
się od szkoły podstawowej, do
której oboje przed wojna uczęszczali. Potem przyszła wojna,
która była olbrzymia tragedią
i wstrząsem dla wszystkich, a jej
zakończenie nadzieją ale i wielką
niewiadomą. Przeszedł obóz jeniecki na Syberii, skąd przebywszy
długą drogę wrócił do rodzinnego
domu w Mokinach w 1949 roku,
gdzie pozostał. Prowadził gospodarstwo rolne, później specjalistyczne. W trudnych latach
pięćdziesiątych, Medard Wagner
i Anna Barabasz zakochali się
pierwszą miłością i w 1953 roku
w kościele parafialnym św. Anny
w Barczewie zawarli związek
małżeński, a ślub cywilny w Urzędzie Gminy w Klebarku Wielkim. Oboje prowadzili wzorowe
gospodarstwo rolne, w tym
hodowlę bydła i produkcję mleka
stając się jednymi z większych
dostawców Mleczarni Okręgowej
w Olsztynie. W tym okresie pan
Medard był działaczem społecznym. W latach 1950-1970 radny
gminny Klebark Wielki, w latach
1970-1982 radny gminny Barczewo i w tych samych latach
sołtysem oraz komendantem OSP
w Mokinach. Znał dobrze ludzi,
z którymi jako sołtys i sąsiad prowadził gospodarstwa rolne i utrzymywał kontakty, a oni znali jego.
Pan Medard wielokrotnie
wspominał, że pierwsze powojenne
lata to był trudny okres, który
wymagał od wszystkich, niezależnie od narodowości ogromnej
tolerancji, otwarcia i życzliwości, w stosunku do
nowych sąsiadów. Na co dzień różne, zawsze
bolesne doświadczenia wojenne utrudniały
zbliżenie, każdy nowo przybyły na te ziemie nie
zdołał przywieźć wiele dobytku, ale bardzo
ciążył mu balast krzywd, upokorzenie i bezsilność wobec niesprawiedliwości dziejowej.
Również Warmiacy, którzy zdecydowali
pozostać na ojcowiźnie, musieli zaakceptować
nową rzeczywistość i przetrwać. Wszyscy czuli
obawę, strach i niepewność jutra a jednak krok
po kroku, często pomagając sobie nawzajem
w tej ciężkiej powojennej traumie ludzie
wspólnie odnajdywali wartości, które pozwoliły
im nie tylko poznać sąsiada ale również cenić go
i szanować. W Mokinach, podobnie jak
w sąsiednich wioskach wszystko skupiało się
wokół pracy na roli. Ziemie trzeba było

uprawiać aby dawała plony i pozwoliła wyżywić
nie tylko własną rodzinę. Miasto czekało na
chleb, ziemniaki i mięso. Każdy dzień
wypełniała przede wszystkim praca. Brak
maszyn, koni trzeba było zastąpić pracą ludzi,
a spalone budynki odbudować. Pomoc sąsiedzka
była bardzo cenna i zbliżała ludzi, mało kto miał
czas i ochotę na politykowanie, to zresztą raczej
prowadziło do nowych konfliktów a więc szczególnie na wsi było tematem omijanym. Lata

sześćdziesiąte to elektryfikacja, obowiązkowe
dostawy ale i pierwsze maszyny rolnicze.
Społeczeństwo powoli zrastało się, a bolesne
rany goiły się. Czas, dobra wola i wiara
pomagały w budowaniu nowej rzeczywistości,
a przybywający z różnych stron zakładali nowe
rodziny, a małżeństwa coraz częściej były
mieszane.
W 1982 roku ze względów rodzinnych
Anna i Medard Wagnerowie wyjechali i zamieszkali w Bielefeld (Niemcy). Tam zbudowali
nowy dom. Do Mokin, w rodzinne strony
przyjeżdżali każdego roku. Pani Anna – żona
Medarda słuchając wspomnień męża mówiła
o dzieciach, które zaraz po wojnie z innymi
spotykały się w szkole, wspólnie ucząc się
języka polskiego i miłości do ojczyzny, którą
dziadkowie i rodzice często rozumieli jeszcze po
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swojemu. W domu pielęgnowała warmińską
tradycję, zwyczaje, obyczaje, kuchnię, które
z nowymi mieszkańcami wzajemnie się
uzupełniały i wzbogacały. Przypomniała, że
rodzina Wagnerów mieszka w Mokinach od
sześciu pokoleń, gdzie „gniazdo rodzinne jest
dorobkiem wszystkich, dlatego też wszyscy
darzą je ogromnym sentymentem i jesteśmy do
niego przywiązani, a odległość nie ma
znaczenia”. Jak nadmieniła Anna Rybińska
w dzisiejszych czasach to nie
problem, gdyż nasze dzieci
wychowały się dwujęzycznie
i dwukulturowo, a więc są
prawdziwymi europejczykami.
Obecnie każdy może pielęgnować swoje tradycje, gdzie odrębność narodowa jest szanowana.
W miastach powstały stowarzyszenia skupiające różne
mniejszości, gdzie każdy kto ma
taką potrzebę może się w nich
udzielać, a całokształt działalności tych organizacji wzbogaca
kulturę naszego regionu.
Od kilkudziesięciu lat oprócz więzi rodzinnej, rodzinę
Wagnerów łączy wspólna pasja
„nasza mała ojczyzna”, jej
historia i teraźniejszość – Barczewo i pobliskie Mokiny to jej
mała cząstka. Podobnie jak dla
wielu mieszkańcom Barczewa
nieobce są okolice Bielefeld
i Paderborn czy inne niemieckie
miasta. Dziś dla przykładu
młodzież z Barczewa biorąc
udział w wymianach uczniowskich z Partnerskim Hagen
a.T.W., nie ma już kompleksów
wobec swoich zachodnich
rówieśników, co często było
udziałem ich ojców i dziadków
uzupełnia Anna Rybińska.
Podobnie jak mieszkańcy pięknego miasta i okolicznych miejscowości bogate w historię, warte są
promowania i zainteresowania
nimi mieszkańców innych
regionów Polski, a także z zagranicy, gdyż mieszkający w nim
ludzie zasługują na to, żeby tu
przyjechać – dodała Ewa Kaczyńska –
przewodnik turystyczny.
W czerwcu br., państwo Wagnerowie
obchodzili 60 rocznicę pożycia małżeńskiego.
Ukoronowaniem szczęśliwego pożycia i całego
ich życia są cztery córki, osiem wnucząt i trzy
prawnuczki i jeden prawnuk. Oboje zgodnie
zaznaczyli, że dziś są szczęśliwi z tych lat,
wspólnie przeżytych i niczego w życiu nie
żałują.
W. Zenderowski
Fotografia: Archiwum rodzinne Anny Wagner
Na zdjęciu: Anna i Medard Wagnerowie oraz
córki: Agata, Ewa, Anna i Renata
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Informacje
Likwidator Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w likwidacji w Barczewie
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony (licytacja) na sprzedaż:
1. Prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Barczewie przy
ul. Osiedle Słoneczne o pow. 0,1449 ha, obejmującej działkę nr 83/31
w obrębie 1, zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni o pow. 265,73 m².
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr
OL10/00132545/9 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Nieruchomość jest
wolna od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość położona jest na terenie
przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Barczewo - teren istniejącej zabudowy mieszkalnej i wielorodzinnej. Plan zagospodarowania przewiduje następujące warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę,
2) zakaz wznoszenia nowych budynków mieszkalnych, usługowych
i garażowych,
3) dopuszcza się lokalizację małych obiektów kubaturowych takich jak:
trafostacje, osłony śmietnikowe itp. pod warunkiem harmonijnego ich
wkomponowania w istniejącą zabudowę mieszkalną,
4) istniejące trafostacje adaptuje się,
5) istniejący zespół garaży adaptuje się. W celu poprawienia estetyki
zespołu należy dążyć do ujednolicenia kolorystyki pokrycia, elewacji
i bram.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 173 684,00 zł. (słownie: sto
siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt cztery złote). Wysokość
wadium: 10 000,00 zł.
2. Prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w Barczewie przy
ul. Nadrzecznej o pow. 0,0588 ha, obejmującą działkę nr 3/103 w obrębie 3,
zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni o pow. 243,32 m². Dla
nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW nr OL
10/00132547/3 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie. Nieruchomość jest
wolna od obciążeń i zobowiązań. Nieruchomość położona jest na terenie
przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Barczewo – teren istniejącej zabudowy mieszkalnej i wielorodzinnej z usługami i kotłownią. Plan zagospodarowania przewiduje
następujące warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę z możliwością rozbudowy,
2) projektowane budynki winny architektonicznie nawiązywać do
istniejącej zabudowy wysokością, spadkiem dachu, rodzajem i kolorystyką
pokrycia,
3) adaptuje się istniejącą trafostację oznaczoną na rys. planu symbolem
„E”,
4) lokalizacja garaży na warunkach określonych w ustaleniach ogólnych
§ 5.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 135 579,00 zł. (słownie: sto
trzydzieści pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych).
Wysokość wadium: 8 000,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2013r. w siedzibie Zakładu
Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w likwidacji w Barczewie przy ul.
Wojska Polskiego 15 o godz. 10ºº

4. Wadium wniesione przez uczestników przetargu, którzy nie wygrali
przetargu, zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni
roboczych od zamknięcia lub odwołania przetargu.
5. Wadium wniesione przez uczestników przetargu, którzy przetarg
wygrali zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
6. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli uczestnik przetargu
który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
7. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w terminie i miejscu
wyznaczonym przez sprzedającego, nie później niż w terminie 30 dni od
dnia rozstrzygnięcia przetargu.
8. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży w tym opłaty
notarialne i sądowe oraz należne podatki w całości ponosi nabywca.
9. Warunkiem zawarcia umowy notarialnej jest wpłata przez nabywcę
całej ceny sprzedaży nieruchomości, najpóźniej na 2 dni przed
zawarciem aktu notarialnego, pod rygorem wygaśnięcia praw
wynikających z przybicia oraz utraty wniesionego wadium. Dniem
zapłaty jest data wpływu ceny sprzedaży na rachunek bankowy
sprzedającego.
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w likwidacji zastrzega sobie
prawo do zmiany warunków przetargu do odwołania lub unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 89 514 84 65 lub
604 521 875, a nieruchomości oglądać można w dni robocze w godz. 8ºº 14ºº po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Warunki przetargu:
1. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu
przelewem na rachunek bankowy nr 50 9343 1028 0000 1586 2000 0010
w terminie do dnia 16 lipca 2013r. z podaniem na przelewie numeru
działki.
2. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy przetargu zobowiązani są
okazać dowód tożsamości oraz przedłożyć:
a. dowód wpłaty wadium,
b. w przypadku pełnomocnika reprezentującego uczestnika - pełnomocnictwo.
c. firmy lub Spółki muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub
ewidencji działalności gospodarczej z ostatnich 6 miesięcy
d. jeżeli uczestnikiem przetargu jest jeden z małżonków konieczne jest
przedłożenie pisemnej zgody drugiego współmałżonka na nabycie
nieruchomości wyrażonej przed notariuszem lub pracownikiem
organizatora przetargu.
3. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi 1 000,00 zł. Cena osiągnięta
w przetargu zwolniona jest z podatku VAT.
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Informacje
Likwidator Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w likwidacji w Barczewie ogłasza
I przetarg w drodze publicznej licytacji na sprzedaż wymienionych niżej
ruchomych składników aktywów trwałych Spółki:
Kotłownia Nadrzeczna
1. kocioł KW-GR 170 szt 1 ,
2, kocioł KW-GR 350 szt. 1
3. kocioł KW-GR 350 szt. 1
4. komin szt. 1
5. stacja uzdatniania wody szt.1,
6. kocioł INOVEX szt.1,
Kotłownia Osiedle Słoneczne
1. kocioł c.o. KW-GR 560 szt.1
2. kocioł c.o. KW-GR 560 szt.1
3, kocioł c.o. KW-GR 450 szt. 1
4. kocioł c.o. KW-GR 450 szt. 1
5. agregat FOGO FH 70000 szt.1,
6. stacja uzdatniania wody szt.1,
7. pompa obiegowa PJM 80/130 szt. 1,
8 . wkładka wodno-powietrzna szt. 1,
9. wkładka wodno-powietrzna szt. 1,
Kotłownia Słowackiego
1. zawór trójdrogowy D-65
2. pompa 80 POT-120A szt.1,
3. armatura kotłowni
4. kocioł olejowy garioni 516 kw szt.1
5. kocioł olejowy garioni 516 kw szt.1
5. kocioł olejowy Baltur 163kw szt.1,
6. naczynie wzbiorcze ciśnieniowe szt.1,
7. zasobnik c.w.u. Szt.1,
8. pompa 80 POT-120A szt.1,
9. pompa c.o. 80 POT 120A szt. 1,
10. szafka pomiarowa instalacja elektryczna szt.1
11. gazyfikacja - palnik gazowy 110 kW szt.1
- palnik gazowy 450 kW szt. 1
- palnik gazowy 450 kW szt. 1
- punkt redukcyjno-pomiarowy gazu
- wewnętrzna instalacja gazowa
- GAZEX moduł alarmowy MD-2.Z
12. zbiornik na olej opałowy szt. 1,
Kotłownia Krótka 2-4
1. zbiornik na olej opałowy
2. kocioł VIESSMAN VITOPLEX 100
3. palnik olejowy VE III-1PX
4. palnik gazowy MBZRDLE 410B01
KOŚCIUSZKI 59
1. przyłącze c.o.
Zamortyzowane środki trwałe:
1. Wymiennik ciepła JAD 6/50 ul. Słowackiego
2. Samochód ciężarowy MERCEDES 208D szt.1,
Wyposażenie:
1. Wykaszarka spalinowa HUSQVARNA 545 RX szt.1,
2. Wykaszarka spalinowa HUSQVARNA 545 RX szt.1,
3. komputer szt.1

2 188,00 zł.
4 638,00 zł.
4 638,00 zł.
22 525,00 zł.
252.00 zł.
1 406,00 zł.
6 580,00 zł.
6 580,00 zł
5 626,00 zł.
5 626,00 zł.
988,00 zł.
252,00 zł.
352,00 zł
88,00 zł.
88,00 zł.
419,00 zł.
372.00 zł.
3 988,00 zł.
4 326,00 zł.
4 326,00 zł.
2 846,00 zł.
1 367,00 zł.
1 400,00 zł.
372,00 zł.
372,00 zł
893,00 zł.
1 200,00 zł.
2 450,00 zł.
2 450,00 zł.
1 400,00 zł.
1 300,00 zł.
300,00 zł.
6 450,00 zł.
183,00 zł.
2 500,00 zł
1 000,00 zł.
1 200,00 zł.
2 379,00 zł.
307,00 zł.
3 037,00 zł.
1 050,00 zł.
1 050,00 zł.
287,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 lipca 2013r. w siedzibie Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka
z o.o. w likwidacji w Barczewie, ul. Wojska Polskiego 15 o godz. 11ºº.
Warunki przetargu:
1. Do wszystkich cen osiągniętych w przetargu, zostanie doliczony podatek VAT 23%.
2. Minimalna wysokość przystąpienia wynosi 1% ceny wywoławczej.
3. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do przedłożenia przed przystąpieniem do przetargu
oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu. Sprzedający nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady sprzedanych podczas przetargu przedmiotów.
Odbiór zakupionych urządzeń odbywa się na koszt nabywcy.
4. Cena sprzedaży ustalona w przetargu płatna jest najpóźniej w dniu wydania towaru na
rachunek bankowy sprzedającego w Banku Spółdzielczym Giżycku Oddział Barczewo nr 50
9343 1028 0000 1586 2000 0010.
5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania
przyczyn.
6. Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem 89 514 84 65 lub 604 521 875,
przedmioty można oglądać w dni robocze w godz. 8ºº – 14ºº po uprzednim uzgodnieniu
terminu.
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Kronika policyjna
- 3 maja w Lamkowie z terenu budowy domu
nieznany sprawca ukradł grzejniki oraz tarcicę.
Poszkodowany wycenił swoje straty na 2.500 zł.
- 4 maja w Bartołtach Wielkich w budynku szkoły
podstawowej nieznany chuligan wybił szybę
w oknie oraz uszkodził 15 dachówek. Straty
oszacowano na 800 zł.
- 8 maja w Tumianach z kanału jezior: Pisz
i Tumiańskie, nieznany sprawca ukradł przestawy rybackie. Straty oszacowano na 1.500 zł.
- 11 maja w jednym z barczewskich dyskontów
spożywczych „na gorącym” uczynku został
złapany złodziej. Mieszkaniec Olsztyna
próbował ukraść kosmetyki i alkohole na kwotę
283 zł. Okazuje się, że 2 dni wcześniej ten sam
sprawca z powodzeniem ukradł alkohol na kwotę
313 zł. 28-letni mężczyzna przyznał się do
większej ilości podobnych „występów”
w sklepach na terenie Olsztyna.
- 14 maja w Barczewie przy ulicy Warmińskiej na
terenie ogródków działkowych zostało
zatrzymanych 3 sprawców (1 dorosły i 2 osoby
nieletnie), którzy włamali się do altanki. Trójka
włamywaczy została ujęta w „biały dzień” dzięki
czujności działkowiczów. Okazało się, że trójka
gimnazjalistów ma na sumieniu więcej włamań
na terenie kompleksu działek „Sami Swoi”.
- 14 maja barczewscy policjanci otrzymali
zgłoszenie od mieszkańca Barczewa, który został
oszukany na jednym z portali aukcyjnych.
Barczewianin kupił motoszybowiec, który
kosztował go 202 zł. Niestety pomimo zapłaty „z
góry” towar do niego nie dotarł. Policja
przestrzega aby bardzo rozważnie dokonywać
zakupów w sieci i kierować się zasadą
ograniczonego zaufania.
- 15 maja na ulicy Wojska Polskiego w Barczewie podczas kontroli drogowej policjanci
zatrzymali pijanego kierowcę. 20-latek poruszał
się Volkswagenem Passatem. We krwi miał
prawie 1 promil alkoholu.
- 17 maja w Barczewku nieznany sprawca
dokonał kradzieży 40 sztuk iglaków. Poszkodowany właściciel działki wycenił straty na 1.200
zł.
- 15 maja w Łęgajnach policjanci zatrzymali do
kontroli drogowej Skodę Felicia. 19-letni
kierowca podejrzanie się zachowywał i został
poddany badaniu krwi na obecność narkotyków.
Sprawa jest jeszcze w toku.
- 21 maja w Barczewku nieznany sprawca
z otwartego budynku magazynu ukradł elektronarzędzia. Właściciel wycenił straty na sumę
5.850 zł.
- 24 maja w Barczewie na ul. Niepodległości
nieznany sprawca, bądź sprawcy dokonali
kradzieży przewodów nagłośnienia amfiteatru.
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie stratę wyceniło na 1.185 zł.
- 28 maja został ustalony sprawca zniszczenia
drzwi wejściowych do budynku przy ulicy
Warmińskiej w Barczewie. Zniszczenie drzwi
i ościeżnicy miało miejsce 11 maja. Straty
oszacowano na kwotę 1.700 zł.
- 31 maja na ulicy Kościuszki w Barczewie został
zatrzymany nietrzeźwy kierowca. 40-latek
kierował Audi Coupe, a we krwi miał 0,8 promila
alkoholu.
W maju barczewscy policjanci zatrzymali 14
osób. Trzy z nich były poszukiwane listami
gończymi.
Zebrał Grzegorz Gawrylczyk
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5 lipca - piątek

6 lipca - sobota

7 lipca - niedziela

Organizatorzy, patronat medialny

GRILLSTATION

Telewizja Internet Telefon

G M I N N A
K O M I S J A
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
W BARCZEWIE

URZĄD
MIEJSKI
W BARCZEWIE

