NR 1 (242) styczeń 2014

BARCZEWSKIE

WYDARZENIA OPINIE INFORMACJE WYWIADY

Barczewo
nadal nie zwalnia tempa
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Gimnazjum nr 1 w Barczewie
- Skrót wydarzeń
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Z życia barczewskich wsi…

Skajboty nareszcie
mają świetlicę
więcej na str. 13

Niesamowity 22 Finał
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w Barczewie
więcej na str. 6

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje…

Terminy składania wniosków
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie informuje
o możliwości ubiegania się o środki finansowe
w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie oraz Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii w Barczewie na
2014 r.
1.Dofinansowanie do ferii zimowych dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym (wniosek
oraz lista dzieci, które wymagają szczególnej
pomocy) nie finansujemy godzin opiekunów
podczas tych zajęć - termin składania wniosków
do 22.01.2014 r.
2.Prowadzenie ognisk na terenie miasta i gminy
Barczewo (wniosek oraz lista dzieci, które
wymagają szczególnej pomocy:
a) ogniska opiekuńczo – wychowawcze prowadzone przez szkoły: Szkołę Podstawową w Barczewie, Gimnazjum w Barczewie, Niepubliczny

Zespół Szkół i Placówek w Kronowie mogą
ubiegać się o dofinansowanie tylko na zakup
materiałów - termin składania wniosków do
29.01.2014 r.
b) świetlice prowadzone przez Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie (Barczewko,
Nikielkowo, Lamkowo, Jedzbark, Ramsowo,
Niedźwiedź, Wipsowo, Bartołty Wielkie) mogą
ubiegać się o dofinansowanie tylko na zakup
materiałów - termin składania wniosków do
29.01.2014 r.
c) pozostałe ogniska opiekuńczo - wychowawcze
tj. Skajboty, Ruszajny, Łęgajny mogą ubiegać się
o dofinansowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i zakup materiałów - termin składania
wniosków do 29.01.2014 r.
3.Dofinansowanie do wyjazdów, obozów, kolonii, półkolonii dla dzieci z rodzin z problemem
alkoholowym w okresie wakacyjnym tj. od 1 lipca
do 31 sierpnia 2014 r., które są integralnym

elementem i uzupełnieniem całorocznej pracy
z dziećmi - (wniosek oraz lista dzieci, które
wymagają szczególnej pomocy) - termin
składania wniosków do 28.02.2014r .
4.Dofinansowywanie pozalekcyjnych zajęć
sportowych, które są ściśle związane z szerszym
programem profilaktycznym. Możliwe jest
dofinansowanie zajęć oraz wydatków materiałowych, ale muszą być one częścią programu
(wniosek oraz lista dzieci/osób, które wymagają
szczególnej pomocy) - termin składania
wniosków do 28.02.2014 r.
5.Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Podmioty te
mogą składać wnioski w terminie do 28.02.2014 r.
Oferty należy składać na wnioskach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie, w siedzibie MOPS przy ul.
Słowackiego 5, pok. 8.
Opracowanie
Joanna Dębowska

Wyniki XIII konkursu bożonarodzeniowego
W listopadzie Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie ogłosiło XIII konkursu
bożonarodzeniowego. Skierowany był do dzieci
z przedszkoli, szkół i gimnazjów z Gminy
Barczewo a jego przedmiotem były ozdoby
choinkowe. Wpłynęło 78 ozdób choinkowych,
w tym 3 prace poza regulaminem. Jury w składzie: Agnieszka Chojnowska- Przewodnicząca,
Bogumiła Styga-Ingielewicz, Magdalena
Łowkiel przyznało wartościowe nagrody książki o tematyce plastycznej oraz dyplomy.
Pokonkursową wystawę prac można oglądać
w Salonie Muzycznym im. F. Nowowiejskiego

w Barczewie. Laureaci konkursu:
Kategoria wiekowa lat 3-5
I m-ce Zuzia Kuklińska 5 lat, Przedszkole Miejskie w Barczewo, gr. III,
II m-ce Wanessa Skamarska z mamą lat 5,
Przedszkole w Barczewo
III m-ce Oliwia Białecka, lat 5, Przedszkole
Barczewo
Kategoria wiekowa lat 6-9 – klas I-III
I m-ce Kacper Kaziulewicz, lat 7, kl. I – Szkoła
Podst. Łęgajny
II m-ce Emila Zielińska, kl. II, SP Łęgajny
III m-ce Nataniel Trąbiński, lat 8, SP Barczewo

PODZIĘKOWANIE
Dziękuję wszystkim grupom biorącym udział w bardzo widowiskowym festiwalu sztuk walki,
który odbył się w barczewskim gimnazjum w ramach 22 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W szczególności członkom grup: KRAV MAGA REBEL i TAURUS TEAM Olsztyn, którzy
pomagali w organizacji całej imprezy. Specjalne podziękowania kieruję do mieszkańca Barczewa
Jarosława Łady, który koordynował całe przedsięwzięcie.
Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki Kultury i Promocji Gminy
Jarosław Bonus

WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE
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Urząd miejski

Barczewo nadal nie zwalnia tempa

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

Po latach prób związanych z nieskutecznym
przebiciem się przez unijną „ścianę” dofinansowania, Gmina Barczewo dopiero w 2008 roku
rozpoczęła wyścig o środki unijne. Początki nie
były łatwe, ale determinacja i skuteczność
podejmowanych decyzji doprowadziły dziś
Barczewo do niemałego sukcesu. Przygoda
z funduszami unijnymi zaczęła się od projektu
zakupu średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP w Barczewie. Później
rozpoczęły się projekty realizowane przez
szkoły z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Zdecydowano również racjonalnie
przenieść „środek ciężkości” napływu środków
UE z miasta na obszary wiejskie, co poskutkowało ponad 25 większymi inwestycjami poza
miastem Barczewo. Duże place zabaw w 14
miejscowościach wiejskich Gminy Barczewo,
zrewitalizowane boiska wiejskie, wyposażone w
nowoczesny sprzęt, świetlice wiejskie, budowa
sieci kanalizacji i wodociągów, to znakomite
przykłady pozytywnych działań w kierunku
poprawy jakości życia mieszkańców, bo
przecież to jest podstawą skutecznej realizacji
projektów unijnych. Nie należy zapominać
jednak o inwestycjach w samym mieście,
ponieważ Barczewo, jako miasto o wysokim

potencjale turystycznym (wg zapisów Strategii
Społeczno-Gospodarczej Województwa
Warmińsko-Mazurskiego), musiało przejść
swoisty „lifting”. Od lat kojarzone jedynie z zakładem karnym, Barczewo poprzez skuteczne
zarządzanie dosłownie „wyszło z cienia”.
Z miasta szarego, przytłaczającego ciemnymi,
często niebezpiecznymi uliczkami, stało się
w ostatnich latach pięknym, dumnym, czystym
i przyjaznym warmińskim miasteczkiem.
Otwarcie się Barczewa na licznych w sezonie
turystów, ale przede wszystkim znaczące
zmiany wizualne, które bezpośrednio wpłynęły
na pozytywne postrzeganie miasta przez
mieszkańców, doprowadziły do szerokiej,
krajowej promocji Barczewa. Do najważniejszych zmian dzięki środkom UE należy
niewątpliwie projekt Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie
realizowany w ramach RPO WiM. W grudniu
2011 roku, po równo 2 latach od podpisania
Umowy o dofinansowanie projektu w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013, zostały
zakończone prace rewitalizacyjne na starówce
w Barczewie. Projekt Rewitalizacja wschodniej części Starego Miasta w Barczewie był

jednym z trudniejszych zadań, dofinansowanych
ze środków Unii Europejskiej, z którym
zmierzyła się Gmina Barczewo. Całkowita
kwota, projektu to 8 334 961,82 zł, w tym
dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego to 5 793 933,00 zł.
W ramach rewitalizacji przeprowadzono
szczegółowe i kompleksowe badania archeologiczne, wymieniono sieci kanalizacyjne,
wodociągowe, sieć elektryczna naziemna
została zastąpiona podziemną, wybudowano
nową kanalizację deszczową, odtworzono drogi
z kostki granitowej, nawierzchnie chodników
wzdłuż rewitalizowanych ulic oraz w obszarze
rewitalizowanym zostały usystematyzowane
i wykonane ze starobruku, wykonano ponad 100
nowych miejsc parkingowych, chaotyczna
zieleń została zastąpiona zaplanowanymi
nowymi roślinami, utworzono mini targowisko,
wykonano dwa stałe stanowiska archeologiczne
(tzw. kasety archeologiczne). W miejscach,
gdzie kiedyś stały kamienice mieszczańskie,
odkryte zostały zabytkowe mury, zorganizowano podświetlane stanowiska dla eksponatów, wydobytych przez archeologów podczas
prac archeologicznych, usystematyzowano
stylową małą architekturę, która pięknie
komponuje się z całością rewitalizacji.
W sierpniu 2012 r. Gmina Barczewo podczas
uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie otrzymała tytuł Modernizacja Roku 2011
w kategorii rewitalizacja obszarów i zespołów
urbanistycznych. Do konkursu zgłoszono
wówczas aż 922 projekty. Do finałowego etapu
zakwalifikowano blisko 100 inwestycji, a barczewska rewitalizacja okazała się najlepszą
w kraju. Kolejnym wyróżnieniem tym razem
regionalnym, ale nie mniej ważnym był Laur
„Najlepszym z Najlepszych”, wręczony 14
marca 2013 roku przez Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego, Gminie Barczewo za
całokształt wkładu w rozwój naszego regionu.
Te wyróżnienia i nagrody nie spowolniły Gminy
Barczewo w wyścigu o środki unijne, a wręcz
przeciwnie, spowodowały jeszcze większe
zaangażowanie w to, co było jeszcze przed
Barczewem. W czerwcu 2012 roku Gmina
Barczewo podpisała umowę o dofinansowanie

Fot. J. Obarek - archiwum UM w Barczewie

Ciąg dalszy na str. 5
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Informacje
„Wspólne Wójtowo”

Stowarzyszenie zostało nominowane do nagrody Super Samorząd
Społeczna akcja Stowarzyszenia „Wspólne
Wójtowo” przy udziale władz samorządowych
Barczewa została nominowana do nagrody
Super Samorząd 2013, której patronuje
Prezydent RP Bronisław Komorowskiego.
Nagroda Super Samorząd przyznawana jest
w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór za
wykonanie konkretnego zadania, którego
realizacja wymaga zaangażowania zarówno
lokalnych władz jak i mieszkańców.
Nazwa nagrody nawiązuje do idei samorządu rozumianego jako wspólnota mieszkańców, a nie urząd gminy i jego pracownicy.
Nominację do nagrody Super Samorząd 2013
otrzymało łącznie 13 inicjatyw z całej Polski.
Nagroda Super Samorząd przyznawana jest
uczestnikom, władzom samorządowym i mieszkańcom, którzy najskuteczniej współpracowali w ramach akcji. W latach 2011-2013
patronat nad nagrodą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.
Od 2011 roku najskuteczniejszym uczestnikom
akcji – tym, którzy nie tylko doprowadzą do
konkretnej zmiany, ale także do ścisłej
współpracy mieszkańców z lokalnymi władzami
– przyznawane są nagrody Super Samorząd.
Z jednej strony organizatorom zależy na
wspieraniu organizacji, które często działając
w trudnych warunkach, zachęcają mieszkańców
do aktywności publicznej, ale także na
docenieniu władz samorządowych, które nie
boją się współpracy z mieszkańcami. Statuetki
i dyplomy (nagroda ma charakter honorowy) są
wręczane zarówno „stronie społecznej”, jak
i przedstawicielom władz. O Nagrodę Super
Samorząd 2013 mogli ubiegać się uczestnicy

akcji Masz Głos, Masz Wybór, którzy
zrealizowali jedno z sześciu zadań akcji oraz
terminowo zamieścili sprawozdania z przeprowadzonych działań w aktualnościach na stronie
www.maszglos.pl.
Nominowanych wyłonili koordynatorzy
tegorocznych zadań: Dariusz Kraszewski
(zadanie Budżet osiedlowy/obywatelski), Iwona
Ciećwierz (zadania Dostępni samorządowcy),
Karol Mojkowski (zadanie Fundusz sołecki),
Magdalena Mirys i Anna Sikorska (zadanie
Inicjatywa lokalna), Dorota Michalska (zadanie
Wspólna przestrzeń), Paulina Brokos i Krzysztof Ślebioda (zadanie Zróbmy to razem) oraz
zespół programu Masz Głos, Masz Wybór:
Joanna Załuska, Magdalena Pieczyńska i Olga
Skarżyńska.
Laureaci zostaną wybrani przez jury w składzie: Ewa Barlik (dyrektorka Biura Stowarzyszenia Gazet Lokalnych), Nathalie Bolgert
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Fot. Archiwum facebook “Wspólne Wójtowo”(5)

(członek Zarządu Fundacji im. Stefana Batorego), prof. Jerzy Stępień (były przewodniczący
Trybunału Konstytucyjnego), Przemysław
Radwan (dyrektor Stowarzyszenia Szkoła
Liderów).
Nagrody zostaną wręczone podczas
uroczystej Gali, która odbędzie się 28 lutego
2014 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Organizatorem akcji jest Fundacja im.

szlaku pieszo-rowerowego. Wynikało to także
ze stworzenia czegoś dla własnego zdrowia.
Pierwotnie szlak miał przebiegać tylko przez
teren gminy Barczewo. Po licznych spotkaniach
przedstawicieli stowarzyszenia z władzami
sąsiednich samorządów szlak z 25 km rozrósł się
do ponad 80 km. Dzięki dobremu
rozmieszczeniu tworzy on pętlę, która początek i
zarazem koniec ma w Olsztynie. Szlak ma

Stefana Batorego. Stowarzyszenie „Wspólne
Wójtowo” zostało docenione za doskonały
pomysł którym zdołało zarazić, oprócz władz
Barczewa, także władze sąsiednich samorządów

rozpoczynać się - na terenie Lasu Miejskiego
w Olsztynie i przebiegać poprzez: Zalbki,
Nikielkowo, Wójtowo, Kaplityny, Bogdany,
Silice, Klebark Wielki, Ostrzeszewo i wracać do
Olsztyna. W planach jest także utworzenie
małych pętli na terenie poszczególnych
miejscowości, przez które przebiega szlak.
Dzięki temu korzystać z niego będą mogli
zarówno zawodowcy jak i amatorzy. Szlak
w głównym założeniu jest rowerowo – pieszy.
Natomiast zimą będą mogli z niego korzystać
także narciarze biegowi. Szlak będzie
oznakowany i docelowo ma być wyposażony
w małą infrastrukturę rekreacyjną. Obecnie
posiada roboczą nazwę „Warmińska Niteczka”.
Planowane ukończenie ma nastąpić w 2015 roku
ale na pewno niektóre etapy będą dostępne dużo
wcześniej.
Grzegorz Gawrylczyk

czyli Purdy, Dywit i Olsztyna. Mieszkańcy
Wójtowa skupieni wokół stowarzyszenia są
bardzo aktywni i wpadli na pomysł utworzenia
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Informacje
Międzynarodowe Stowarzyszenie Cittaslow

Barczewo wspomaga Nidzicę
Barczewo od listopada ubiegłego roku jest
członkiem międzynarodowego stowarzyszenia
Cittaslow. Obecnie o przystąpienie do tego
szacownego grona ubiegają się: Nidzica
i Górowo Iławeckie. Rady miejskie obu tych
miast podjęły uchwały o przystąpieniu do sieci
miasteczek Cittaslow, promującej ideę dobrego
życia bez pośpiechu. Barczewo będzie miastem
wprowadzającym Nidzicę do stowarzyszenia
miast dobrego życia. W praktyce będzie to
oznaczać szerszą współpracę naszych samorządów w wielu wymiarach. Właśnie z tego
powodu Burmistrz Barczewa wraz ze swoim
pełnomocnikiem ds. Cittaslow odwiedzili
Nidzicę 19 grudnia 2013 r. Podczas posiedzenia
Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Nidzicy
przedstawiciele Barczewa zostali zasypani
gradem pytań, które dotyczyły zarówno samego
procesu przystąpienia do Cittaslow, jak i spraw
związanych z realizacją celów statutowych

Ciąg dalszy ze str. 3

stowarzyszenia i kierunków, w jakich, w sieci
miast będzie podążać Barczewo. Wątpliwości
zapewne zostały rozwiane, a na następnej sesji w
Nidzicy radni będą głosować nad przystąpieniem ich miasta do sieci pod znakiem

pomarańczowego ślimaka. Z kolei patronem
Barczewa przy przystępowaniu do Cittaslow był
Olsztynek. Wszystkie polskie miasta które są
zrzeszone w Cittaslow chcą w ten sposób
promować swoje gminy oraz uzyskać
dofinansowanie m.in. na lokalne produkty
turystyczne. Liczą też na wsparcie Urzędu
Marszałkowskiego w Olsztynie, który jest tzw.
członkiem wspierającym i koordynatorem
krajowej sieci Cittaslow. Sieć powołano pod
koniec lat 90. we Włoszech. Obecnie zrzesza
182 miasta z 28 krajów. Ideą ruchu jest
rezygnacja z intensywnego stylu życia na rzecz
harmonii, natury i tradycji. Członkowie sieci
posługują się wspólnym znakiem graficznym,
który przedstawia pomarańczowego ślimaka.
Symbolizuje on ucieczkę od wielkomiejskiego
pośpiechu i ma być gwarancją wysokiej jakości
usług turystycznych.
Redakcja

Barczewo nadal nie zwalnia tempa

projektu „Wzrost atrakcyjności turystycznej
Gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa kulturowego”
w ramach Osi Priorytetowej 2 - „Turystyka”,
Działanie 2.1 - „Wzrost potencjału turystycznego”, Poddziałanie 2.1.5 - „Dziedzictwo
kulturowe” RPO WiM. Inwestycja polega na
renowacji i adaptacji budynku kościoła
poewangelickiego, ratusza oraz muzeum im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
Inwestycja realizowana jest, tak jak projekt
rewitalizacyjny w systemie zaprojektuj i wybuduj. Generalnym Wykonawcą tego przedsięwzięcia jest Warmińskie Przedsiębiorstwo
Budowlane S.A. z Olsztyna, natomiast
Inżynierem Kontraktu pełniącym jednocześnie
funkcję nadzoru inwestorskiego jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. z Olsztyna. Przewidziane do
wykonania prace w kościele poewangelickim
polegają na adaptacji budynku kościoła
ewangelickiego na galerię sztuki i małą salę
koncertową. Pełnienie zamiennie funkcji galerii
dla miejscowych artystów oraz małej sali
koncertowej jest efektem zapotrzebowania na
powierzchnię wystawienniczą oraz kameralne
koncerty mniejszych formacji i próby oraz
koncerty chórów podczas Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie. Zgodnie
z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków zachowany zostanie dotychczasowy
układ wejść do budynku: od strony ul.
Grunwaldzkiej, oraz dodatkowe wejście do
pomieszczenia biurowego od strony południowej (dawna zakrystia). W istniejącej dawnej
kapliczce zaprojektowana została kotłownia
gazowa. Budynek kościoła zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Pod chórem zostaną wykonane toalety oraz
szatnia, w dawnych zakrystiach garderoba i
biuro. W dawnej kruchcie znajdują się wejścia
do klatek schodowych: południowej pro-

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

wadzącej na balkon chóru i północnej
prowadzącej do kolejnych poziomów wieży. Dla
gości galerii i sali koncertowej dostępna będzie
klatka schodowa południowa prowadząca na
balkon – będzie to miejsce ekspozycji używane
zamiennie z miejscami siedzącymi w trakcie
koncertów. W pomieszczeniach wieży oraz
w przestrzeni pod dachem zostaną wykonane
pomieszczenia techniczne z centralami i kanałami wentylacyjnymi.
Prace, jakie zostały zaplanowane do
wykonania w ratuszu polegają na adaptacji
nieużytkowanego poddasza ratusza do funkcji
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sali wystawienniczej wraz z pomieszczeniami
pomocniczymi: holem, toaletą, pomieszczeniem
technicznym i gospodarczym. W ramach
inwestycji zabytkowa ośmioboczna wieża
ratuszowa zostanie zmodernizowana na
potrzeby wieży widokowej, skąd turysta, czy
mieszkaniec będzie mógł podziwiać piękny
układ historycznego Barczewa. Zaprojektowane
zostało wyeksponowanie konstrukcji drewnianej dachu oraz konstrukcji wieży widokowej.
Poddasze doświetlone zostanie oknami
połaciowymi, zaprojektowanymi między
krokwiami. Na poddasze budynku prowadzić
będą schody z piętra. Dostosowując obiekt dla
osób niepełnosprawnych wykonana zostanie
również winda prowadząca na poziom piętra jak
i poddasza. Na wieżę widokową prowadzić będą
schody policzkowe oraz zabiegowe, zaprojektowane z zachowaniem istniejących konstrukcji
stropów wieży. Zaprojektowany został również
podział dotychczasowej sali sesyjnej na pokoje
dla informacji turystycznej.
Roboty budowlane i prace konserwatorskie
przewidziane do realizacji w muzeum im.
Feliksa Nowowiejskiego polegają na wykonaniu tynków, malowaniu ścian, odnowieniu
posadzek, odnowieniu drzwi wewnętrznych,
a także wymianie okien w pomieszczeniach
muzeum. Obiekt zostanie dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez
wykonanie toalety przystosowanej dla osób
niepełnosprawnych oraz elektryczną platformę
dla osób niepełnosprawnych.
Termin zakończenia tej inwestycji przypada
na koniec października 2014 roku, zatem już
niebawem w Barczewie będzie można jeszcze
pełniej doświadczać „historii na żywo” tego
pięknego warmińskiego miasta.
Jakub Żywicki,
Aleksandra Hodt
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Barczewie - Niesamowity 22 Finał
Już po raz 22 cała Polska grała, śpiewała
i zbierała pieniądze na sprzęt potrzebny do
ratowania ludzi. W tym roku zbieraliśmy datki na
zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby
dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki
medycznej seniorów. Finał barczewski odbył się
we współpracy z Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Barczewskiej. Komitet organizacyjny zawiązał
się przy Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie, w którego skład weszły następujące osoby: Lech Jan Nitkowski - Burmistrz
Barczewa, który objął patronat nad organizacją
WOŚP, Mariola Łukowska - Juckiewicz
- Dyrektor Centrum Kultury, Alicja Sawicka
- Dyrektor Gimnazjum nr 1, Jarosław Łada
- inicjator pokazów sztuk walki, Iwona Rydel
- inicjatorka stoisk kulinarnych, Piotr Mostek
- przedstawiciel OSP i TV kablowej Macrosat,
Alina Urbanek - szefowa Sztabu WOŚP
w Barczewie, pracownicy Centrum Kultury. Do
Orkiestry włączyły się następujące jednostki:
Policja, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż
Miejska, Zakład Karny, Zakład Poprawczy,
Gimnazjum nr 1, TV Kablowa Macrosat, kluby
sportowe m.in. Egida, Lokalna Akademia Ruchu
z Wójtowa, Motobracia, przedsiębiorcy z miasta
i gminy Barczewo oraz osoby prywatne. Już
w czwartek 9 stycznia rozpoczęły się pierwsze
Orkiestrowe wydarzenia: w Szkole Podstawowej w Barczewie Joanna Bonus zorganizowała dyskotekę dla dzieci, a zebrane tego
wieczoru pieniądze trafiły w niedzielę do sztabu
WOŚP w Centrum Kultury. W dzień finału
Orkiestry 12 stycznia od rana dużo pracy mieli
wolontariusze, którzy przemierzali miasto i wsie
w poszukiwaniu hojnych ludzi którzy wrzucali
„co łaska” do specjalnych wośp’owych puszek.
W tym roku było 45-ciu - dużych i małych
wolontariuszy z Barczewa, Bartołt Wielkich,
Nikielkowa, Lamkowa, Barczewka, Jedzbarka,
Ramsowa, Kronowa, Niedźwiedzia, Wójtowa,
Łęgajn, Wipsowa. Najmłodszy wolontariusz
o imieniu Dominik miał 3,5 roku !
W tę niesamowitą akcję włączyła się cała
Gmina Barczewo. Sztab orkiestrowy mieszczący
się w Centrum Kultury był czynny w godzinach
8:00-19:00. W trakcie kwesty ulicznej wolon-

Fot. A. Jędraszek

tariusze posilali się rozgrzewającą pomidorówką
w wykonaniu Pani Ewy i ciepłą herbatą.
O godzinie 15:00 rozpoczęto rozliczanie
pieniędzy z miejscowości naszej gminy. Finał
odbył się w sali sportowej barczewskiego
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej,
a program imprezy był bardzo bogaty. W tym

Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Łęgajnach wspierają WOŚP
Dnia 12.01.2014r. również w Łęgajnach i okolicy ruszyła Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. W akcji uczestniczyło 9 wolontariuszy z naszej szkoły pod opieką p. Mirosławy
i Michała Werbowy. Pomimo ciężkich warunków pogodowych bardzo dobrze
wywiązaliśmy się ze swojego przyjemnego obowiązku. W tym roku zebrane pieniądze
przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny
ratunkowej i godnej opieki medycznej nad seniorami. Mieszkańcy Łęgajn i okolic
ponownie pokazali swoje wielkie serce. Zebraliśmy 1444,57 zł, za co wszystkim bardzo
dziękujemy.
Wolontariusze i opiekunowie
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roku głównie postawiono na sport. Oczywiście
najważniejsza tego wieczoru była aukcja.
W pierwszym punkcie wieczoru, prowadząca
Magdalena Łowkiel ogłosiła wyniki konkursu
bożonarodzeniowego na ozdoby choinkowe,
który zorganizowało Centrum Kultury w Barczewie. Po wręczeniu nagród zwycięzcom
i zaprezentowaniu ich prac rozpoczęła się część
sportowa. Bardzo energetyczne pokazy sztuk
walki przypadły go gustu licznie zgromadzonej
publiczności. Nie mniej ciekawe były prezentacje dyscyplin, z których część mieliśmy
okazję obejrzeć po raz pierwszy. Zaprezentowane zostały: Krav Maga Classic, Zapasy, Muay
Thai, Kettle Bells, Kickboxing (z udziałem
bezbłędnych maluchów), Capoeira, która
prezentowała grupowy i indywidualny ruch,
muzykę i śpiew. Wszystkie pokazy były
wzbogacone o możliwość udziału publiczności
oraz wygranie darmowych karnetów na
ćwiczenia, co bardzo się wszystkim spodobało.
Udział dzieci w niektórych pokazach wprawiał
w szaleństwo ich rodziców. Prezentacje sportowe były przeplatane występami tanecznymi
breakdance Knockout Gang z Olsztyna.
Następnie zaprezentowali się pasjonaci Crossfit
czyli grupa Fitmania z Olsztyna, z instruktorem
Lokalnej Akademii Ruchu z Wójtowa. Podczas
pokazów jednocześnie obywała się degustacja
wyśmienitych wyrobów Beaty Łoposzko, która
kulinarne pyszności stworzyła za pomocą
Thermomixa. Smakowite ciasta ufundowane
zostały przez gospodarstwo agroturystyczne
z Kiersztanowa. Gorące posiłki zapewnił Bar
Pepe. Dochód ze sprzedaży kulinariów
oczywiście zasilił orkiestrowe puszki. W czasie
wszystkich atrakcji które działy się w gimnazjum, przed budynkiem odbywały przejażdżki
kładami ufundowane przez grupę Motobracia.pl
z Bartkiem Fabiszewskim na czele. O godz.
17:00 rozpoczęła się aukcja przekazanych przez
darczyńców dzieł sztuki, przedmiotów i innych
wartościowych rzeczy. Aukcję prowadził Piotr
Mostek z pomocą Marleny Kord i uczniów
gimnazjum. Licytowano m.in. kubki, koszulki
orkiestrowe, vouchery na lot zapoznawczy,
zapoznanie nurkowe, roczny abonament
cyfrowych programów, świeczniki, grafiki,
encyklopedie, karnet na spinning, bal karnawałowy, kanapa narożnik, obrazy, rzeźby,
płaskorzeźby, szkatułki, kalendarze, wizyty
w salonach i gabinetach kosmetycznych,
książki, zdjęcia z autografem Adama Małysza,
medal sportowy. Licznie zgromadzeni goście
hojnie licytowali i z samej aukcji zebrano 2.600
zł. Rzeczy które nie zostały zlicytowane na
tydzień czasu zostały umieszczone na stronie
internetowej Centrum Kultury. Licytacje odbyły
się również w Wójtowie i Wipsowie. Po
emocjach związanych z licytacją odbył się mecz
siatkówki III Ligii pomiędzy UKS Gala
Barczewo - CSIR Pałac Kamienic, który
zorganizował Rafał Surmański. Bogaty program
oraz przede wszystkim hojność mieszkańców
Miasta i Gminy Barczewo sprawiły, że w tym
roku zebraliśmy kwotę 20.712,91 zł (łącznie ze
zbiórką zorganizowaną w Zakładzie Karnym).
Kwota zebrana w naszej Gminie znacznie
zasiliła ogólną sumę pieniędzy, które trafią do
Ciąg dalszy na str. 7
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Ciąg dalszy ze str. 6

szpitali, w postaci sprzętu ratującego życie
dzieci i seniorów. Jeśli ktoś ma wątpliwości czy
te pieniądze naprawdę trafiają do szpitali to
dowodem na to że na pewno tak jest, może być
zdanie Szefa Sztabu Olsztyńskiego - Mai
Dzieciątek, która potwierdziła, że tylko do
samego Olsztyna trafił od WOŚP sprzęt warty

ponad 8 mln zł. Dziękujemy wszystkim
darczyńcom indywidualnym, instytucjom,
firmom, wolontariuszom i wszystkim Państwu
za wielką pomoc finansową, a także za czynny
udział w tej szczytnej akcji. Dziękujemy
i zapraszamy do udziału za rok!

Łegajny, Gospodarstwo Agroturystyczne
w Lesznie Maryla i Rejnold Human, Renata
K o s in , M o n ik a Lich o ck a, A g n ies zk a
Markowicz, Patrycja Nowicka, Ochotnicza
Straż Pożarna w Barczewie, Riviera Furniture
Dąbrówka Mała, Anna Rok, Salon fryzjerski
damsko-męski Emila Wołonsewicz, Piotr Silski,
Tomasz Szewczak, Telewizja Kablowa
Macrosat, Beata Wiśniewska, Iza Wilczyńska,
Anna Wojszel, Władysława Wrotek, Lidia
Zelman, Bartosz Zabłotny, Zakład Budynków
Komunalnych w Barczewie, Zakład Karny
w Barczewie, Zakład Poprawczy w Barczewie,
Zalesie Mazury Active SPA.
Wielkie dzięki wszystkim wolontariuszom:
Barczewo - Dominika Bonus, Natalia
Zajączkowska, Julia Szewczyk, Martyna Caruk,
Aleksandra Rojek, Wiktoria Trzcińska,
Weronika Trzcińska, Martyna Miętkiewicz,
Karolina Reiter, Dominik Szpygiel, Alina
Urbanek; Bartołty Wlk. - Lilianna Kaczyńska,
Hanna Kaczyńska, Lucyna Borzykowska;
Lamkowo - Monika Maciążek, Katarzyna
Birkos, Beata Birkos; Barczewko - Julianna
Kosowska, Szymon Chachulski, Magda Szmidt;
Jedzbark - Wiktoria Chojnacka, Weronika
Chojnacka, Teresa Tucka; Ramsowo - Julia
Cieślak, Natalia Cieślak, Wiktor Ciszkowski,
Sylwia Kozłowska; Niedźwiedź - Aleksandra
Szymanowska, Wiesława Iwanowicz; Wójtowo
- Kamila Bohdzian, Michał Jakubiak, Beniamin
Śmiarowski, Sławomir Dobrzyński, Beata
Jakubiak; Łęgajny - Piotr Budny, Jakub
Marcińczyk, Jakub Perzanowski, Patrycja
Kamińska, Agata Białosiewicz, Żaneta Nowak,
Amelia Andrenajs, Karolina Żak, Weronika Żak,
Mirosława Werbowy; Wipsowo - Piotr Pantel,
Radosław Bartoszek, Marek Bartoszek,

Składamy serdeczne podziękowania
darczyńcom, którymi byli: Aeroklub
Warmińsko-Mazurski, Fit Bike, Gabinet
Kosmetyczny Iwona Samsel, Gabinet
Kosmetyczny Od-Nowa Joanna Ziejewska

Zuzanna Dolata, Maja Dąbrowska, Marta
Dąbrowska, Urszula Mosakowska; Nikielkowo
- Marlena Kord; Kronowo - Bogumiła StygaIngielewicz, Dominik Ingielewicz.
Magdalena Łowkiel

Niezwykły mecz siatkarzy III Ligi
22 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy odbywający się 12.01.2014 roku w
Gimnazjum nr. 1 przyniósł mieszkańcom
Barczewa wiele atrakcji od pokazów sztuki
walki poprzez aukcje i mecz siatkarzy III Ligi.
W akcję zaangażowali się siatkarze UKS Gala
Barczewo, którzy zaprezentowali się na
parkiecie w meczu przeciwko CSiR Pałac
Kamieniec. Sprawili wiele radości kibicom
wygrywając 3:0. Pierwszą partię meczu udało
się nam wygrać 25:17. Po drugim zaciętym secie
25:23 siatkarze z Barczewa w świetnej kondycji
przesądzili już o losach meczu i pokazali swoją
wyższość w trzecim secie wygrywając 25:14.
Mecz był niezwykłym, pełnym walki oraz
zaciętym widowiskiem.
Po ostatnim przegranym meczu ze swoim
niedzielnym rywalem drużyna Rafała Surmańskiego zaprezentowała swoją dobrą formę
w składzie: Kamil Koszewski, Dariusz Najmowicz, Daniel Waszkiewicz, Marcin Igliński,
Mateusz Czobot, Adrian Rybak, Krzysztof
Milaszewski, Patryk Szwaradzki, Tomek Godek
i Maciej Stuka.
Oby tak dalej! Kibice liczą na was.
Anna Żuk

Fot. A. Jędraszek (2)
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Informacje
Szkoła Podstawowa w Barczewie

XIV Aukcja Bożonarodzeniowa
Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku.
Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku.
Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem.
Dzień, piękny dzień,
dziś nam rok go składa w darze.
W piątek 13 grudnia 2013 roku w Szkole
Podstawowej nr 1 w Barczewie odbyła się
czternasta już Aukcja Bożonarodzeniowa.
Aukcję otworzyła Jolanta Pastuszenko, dyrektor
szkoły oraz Ewa Oryńczak, przewodnicząca
Rady Rodziców. Zgromadzonych gości
powitała także przewodnicząca Samorządu
Uczniowskiego Kinga Samsel. Licznie przybyłym barczewianom i wszystkim przyjaciołom
barczewskiej podstawówki życzenia świąteczne
złożył burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski.
Uroczystość szkolną koordynował i prowadził
Jerzy Gugołek we współpracy ze wszystkimi
pracownikami naszej szkoły oraz rodzicami
i uczniami.
Centralną część hali sportowej, w której
miała miejsce impreza, zajęła scena, a wokół
niej usytuowano widownię i stoiska świąteczne
z ozdobami choinkowymi, stroikami, piernikami i kartkami na Boże Narodzenie,
aniołami i obrazkami, a także zdrową żywnością
i domowymi wypiekami - wszystko to
wykonane własnoręcznie przez naszych
uczniów i ich rodziców. Szkolna kuchnia
serwowała, jak zwykle przepyszne, tradycyjne
potrawy wigilijne – uszka i pierogi.
Licytacja przedmiotów ofiarowanych
szkole przez sponsorów, po mistrzowsku
prowadzona przez przedstawiciela rodziców
Tomasza Michałowskiego, przeplatała się
z występami artystycznymi.
Kolędy śpiewały szkolne zespoły muzyczne,
uczniowie klas pierwszych, trzecich i szóstych
oraz członkowie szkolnego koła Caritas pod
kierunkiem nauczycielek: Bogumiły Lisowskiej, Jolanty Niedźwieckiej, Lucyny Szych,

Fot. Archiwum SP 1

Joanny Ferenz, Joanny Markiewicz oraz
katechety Jerzego Gugołka.
Sztukę, którą podbiły serca jury na
tegorocznym Powiatowym Przeglądzie Grup
kolędujących, wystawiły „Elfy” z klasy I „d”
prowadzone przez swoją wychowawczynię
Jolantę Pawłowiec.

Swym występem uświetnił ten wieczór
także chór „Moderato”, a w taneczny klimat
wprowadziły zebranych dzieci tańczące
w przyszkolnej szkółce baletowej oraz trenujące
pod okiem instruktorów z Olimpijskiej Szkółki
Tańca i Dobrych Manier – Wasilewski – Felska.
Celem tej szkolnej akcji była, jak co roku,
zbiórka środków na zakup pomocy dydaktycznych. W tym roku ma to być sprzęt nagłaśniający, który sprawdzi się w nowej formule
sprawdzianu po szkole podstawowej, ale
również podczas szkolnych dyskotek i imprez.
Jest jednak jeszcze jeden aspekt tego
grudniowego wydarzenia – wspólne kolędowanie, zachwycanie się rozlicznymi talentami
naszych dzieci, poczucie wspólnoty, to
wszystko, co upewnia , że razem możemy wiele.
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Za obecność i wszelką życzliwość, hojność
i wsparcie serdecznie dziękujemy.
W imieniu społeczności szkolnej
Danuta Gnatowska

Naszą imprezę wspierali sponsorzy:
Metalowa Spółdzielnia Inwalidów - ul.
Olsztyńska 14 Barczewo, Riviera Furniture Sp.
z o. o. Barczewo,Robert Hestkowski, MAZURTOM Wójtowo, Zakład Karny w Barczewie,
Kwiaciarnia Jacek & Syn Barczewo, Waksdal
Producent zabawek. Waliga S. Jeziorany,
Kopernika 21, Sklep Żelazny Barczewo, Saymon
Garage Barczewo, BC CUSTOM Barczewo,
Telewizja Kablowa MACROSAT, Sklep
Warzywniczy Anna Szramowska Barczewo,
Bożena Andernajs Barczewo, Just Beuty Iwona
Samsel ul. Kraszewskiego 2d, Michał
Wintoniak, Leśny Park Linowy Olsztyn, Jumi
Pabianice, Hotel AZZUN Kromerowo, Zakład
Fryzjerski Basia - ul. Kopernika 16 Barczewo,
Zakład Fryzjerski Jola - ul. Mazurska 2/5A
Barczewo, Salon Fr yzjerski Wioletta
Bentkowska - ul. Wojska Polskiego 7/3
Barczewo, Sklep JAGÓDKA - ul. Mickiewicza 60
Barczewo, PHU „Gregor” Grzegorz Szewczyk
- ul. Mickiewicza 52/2 Barczewo, Enspeco S.C.
Kamienica Polska, Italpol Maków Podhalański,
WILGA Warszawa, EV-DAM Głogów, Andrzej
Plewa Sklep Spożywczy, Sklep Warzywniczo Spożywczy Jolanta Minko, JUMAR Łęgajny,
ABER Olsztyn, GEMIX Olsztyn, Firma
Produkcyjno-Handlowa Piotr Nowakowski,
Sklep u Danusi, Danuta Dowgielewicz
Barczewo, Zbigniew Kozłowski, Galeria
Barczewo Władysława Wrotek, Leśniczy
Stanisław Majewski, a także Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie.

Informacje

Gimnazjum nr 1 w Barczewie - Skrót wydarzeń
Za nami pięć miesięcy nauki w roku
szkolnym 2013/2014. W niniejszym numerze
Wiadomości Barczewskich prezentujemy
Państwu skrót największych wydarzeń
w Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie z tego okresu. We wrześniu oprócz
typowych wydarzeń szkolnych miała miejsce
wymiana młodzieży polsko - niemieckiej
z zaprzyjaźnionej szkoły Oberschule Hagen
a.T.W.Niemcy o której szczegółowo pisaliśmy
Państwu w październikowym numerze
"Wiadomości Barczewskich" (numer archiwalny dostępny w Internecie). Miesiące jesienne
sprzyjały rozwijaniu sprawności fizycznej na
świeżym powietrzu. Korzystając z każdego dnia
pogody uczniowie odbywali zajęcia na Orliku.
Oprócz tradycyjnych godzin wychowania
fizycznego nauczyciele dbali o rozwijanie ducha
sportowego wśród uczniów i mieszkańców
Barczewa organizując w cyklu jesiennym takie
imprezy sportowe jak: spotkanie z trenerami
i piłkarzami Stomilu Olsztyn, Turniej Piłki
Siatkowej "Zaduszki 2013", Andrzejkowy
Turniej Piłki Siatkowej "Integracja Pokoleń"
2013 o puchar Burmistrza Barczewa,
I Międzygminny Turniej Tenisa Stołowego
o puchar Burmistrza Barczewa, podczas którego
miało miejsce spotkanie z trenerem i zawodnikami reprezentacji Polski w tenisie stołowym

Pośrednictwa Pracy przy OHP w Olsztynie.
Tradycyjnie podczas tego tygodnia miały
miejsce wycieczki do różnych zakładów pracy
oraz przedstawienia profilaktyczne i spotkania
ze specjalistą terapii uzależnień.
Od wielu już lat nauczycielki koordynujące
działania szkolnej świetlicy i wolontariatu
"Pomocna dłoń" w okresie jesiennym wspólnie
z młodzieżą sprzątają w listopadzie zapomniane
groby na starym cmentarzu, uczestniczą w zbiór-

Fot. I. Klimaszewska

kach żywności, wykonują prace dekoracyjne
w Poradni Małego Dziecka w Przychodni
Zdrowia w Barczewie, odwiedzają z jasełkami
pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej w Bar-

Fot. K. Liberda

i organizację meczu III Ligii Piłki Siatkowej
Mężczyzn. Młodzi sportowcy próbowali swoich
sił w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej
Dziewcząt zajmując III miejsce oraz udział
w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej
Chłopców również zajmując III miejsce.
Poza rozwojem sportowym na miarę możliwości każdego organizmu, młody człowiek,
aby wybrać właściwą drogę życiową powinien
jak najwięcej poznawać otaczający go świat.
Nauczyciel pełniący obowiązki pedagoga
i doradcy zawodowego w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery był koordynatorem
następujących wydarzeń: spotkania z panią
Anną Dziemidowicz artystką, plastyczką,
specjalizującą się w hafcie artystycznym i jej
mężem panem Mieczysławem Dziemidowicz,
który wykonał popis gry na cymbałach. W cyklu
poznawania różnych zawodów odbyły się
spotkania z przedstawicielami Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Olsztynie i Biura

czewie i organizują wyjazdy integracyjne dla
młodzieży (w tym roku był to wyjazd na basen
w Pluskach i do Warmińskiego Zwierzyńca w
Nikielkowie) oraz współorganizują Bożo-

narodzeniowy Kiermasz Świąteczny.
O inicjatywach podejmowanych przez
Szkolne Centrum Informacji w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych pisaliśmy szczegółowo w listopadowym numerze
"Wiadomości Barczewskich". Warto wspomnieć o akcjach świątecznych koordynowanych
przez nauczyciela bibliotekarza jak akcja
happeningowa tworzenia świątecznej choinki
przez chętnych gimnazjalistów czy warsztaty
z papierowej wikliny poprowadzone przez Beatę
Birkos, pracownika CKiPG w Barczewie oraz
warsztaty ceramiczne na których uczniowie pod
kierunkiem bibliotekarza przygotowywali prace
na Bożonarodzeniowy Kiermasz Świąteczny.
Wymienione formy cieszyły się dużym
zainteresowaniem gimnazjalistów, zarówno
dziewcząt jak i chłopców. Zdjęcia z tych
wydarzeń można obejrzeć na portalu społecznościowym facebook wpisując biblioteka gimnazjum nr 1 w Barczewie.
Nie samym sportem i działaniami duchowymi uczeń żyje. Warto wspomnieć, że
tradycyjnie okres jesienny to przede wszystkim
czas, w którym uczniowie piszą próbne testy
gimnazjalne z przedmiotów humanistycznych,
matematyczno-przyrodniczych i języków
obcych. Badany jest poziom wiedzy uczniów
i opracowywane są wskazówki do dalszej pracy
w kontekście kwietniowego egzaminu gimnazjalnego. Ponadto gimnazjaliści uczestniczą
w kuratoryjnych konkursach wiedzy. Warto
wspomnieć, że w tym roku dwie z naszych
uczennic Julia Rucińska i Aleksandra Szpakowska zostały stypendystkami w Programie
Stypendialnym Szansa na Rozwój Edukacyjny
Uczniów Warmii i Mazur pod patronatem Jacka
Protasa Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego. We wrześniu symboliczne
stypendia naukowe z puli Burmistrza Miasta
Barczewa, otrzymali: Aleksandra Szpakowska,
Julia Rucińska, Dominika Kostrzewa, Patryk
Kaśkiewicz, Sebastian Domin, Weronika
Trzcińska, Aleksandra Rojek, Martyna Miętkiewicz, Mateusz Białek, Diana Ciarkowska,
Dawid Grabowski, Jakub Waśniewski. Wszyscy
stypendyści wykazali się średnią ocen powyżej
5,00. Stypendium sportowe otrzymała Paulina
Żyźniewska.
Tekst
mgr Małgorzata Bronowska-Waliszewska,
nauczyciel bibliotekarz
Informacje o wydarzeniach zebrał
mgr Piotr Futerski,
nauczyciel historii

Fot. M. Bronowska-Waliszewska
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Aleksandra Dziedzina

Fot. Archiwum (2)

Aleksandra Dziedzina ukończyła Gimnazjum nr 1 w Barczewie w 2004 roku. Nie
należała do osób przebojowych. Zawsze
skromna, nieśmiała, wykazywała się wysoką
kulturą osobistą. Doskonale radziła sobie
z przedmiotami humanistycznymi jak i ścisłymi,
zaś jej sumienność i determinacja były
zapowiedzią późniejszych sukcesów.
Po ukończeniu gimnazjum Ola kontynuowała naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im.
Adama Mickiewicza w Olsztynie, w klasie
o profilu biologiczno – chemicznym. Po zdaniu
egzaminu maturalnego rozpoczęła pięcioletnie
studia magisterskie na kierunku Psychologia na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie.
W trakcie studiów realizowała specjalizację:
Psychologia kliniczna osobowości, zdrowia
i psychoterapii. W 2012 roku Aleksandra
ukończyła studia, obroniła pracę magisterską
z zakresu psychologii poznawczej na temat:
Wpływ oświetlenia i położenia obiektów
w przestrzeni na szybkość i poprawność ich
rotacji umysłowych.
W czasie studiów Ola dwukrotnie uczestniczyła w programie wymiany studentów –
Erasmus, którego celem jest rozwijanie
międzynarodowej współpracy między uczelniami. Przez trzy miesiące odbywała praktyki na
Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie w Laboratorium Nauk Kognitywnych i Psychologii
ECONA, a w roku akademickim 2011/2012 (na
ostatnim roku studiów) przez pół roku
studiowała na tymże uniwersytecie. Pasja
podróżowania i chęć poznawania nowych ludzi
i ich kultury sprawiły, że w 2009 roku
Aleksandra Dziedzina brała udział w wymianie
studenckiej z kursem językowo - kulturoznawczym na Yangtze Normal University w Chongqingu w Chinach.
Dzięki podróżom i zdolnościom lingwistycznym absolwentka barczewskiego gimnazjum może dziś pochwalić się znajomością
kilku języków: angielskiego, niemieckiego,
włoskiego i mandarin chinese (północny dialekt
chiński).
Obecnie Ola już od ponad roku mieszka we
Wrocławiu. Pracuje we włoskojęzycznym dziale
Human Resources w Hewlett-Packard Global eBusiness Operations, a wykonywana przez nią
praca objęta jest klauzulą poufności.
Iwona Rudź
Lidia Zelman
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Zewnętrzna ewaluacja w Ramsowie
Bardzo wiele słów uznania padło pod
kierunkiem szkoły w Ramsowie. W styczniu
tego roku do Niepublicznego Zespołu Szkół
i Placówek w Ramsowie na 3 dni zawitali
wizytatorzy z Kuratorium Oświaty w Olsztynie
aby w przeprowadzić tzw. ewaluację zewnętrzną.
Ewaluacja zewnętrzna, kiedyś zwana
wizytacją, przeprowadzana jest raz na 5 lat
i stanowi element nadzoru pedagogicznego. Ma
na celu gromadzenie informacji na temat jakości
pracy szkoły i jej funkcjonowania. Wizytatorzy,
Danuta Kryszyłowicz oraz Jerzy Święszkowski,
rozmawiali głównie z dyrekcją, nauczycielami,
uczniami i rodzicami. Oczywiście przejrzeli
także dokumentację szkoły. Podsumowaniem
była rozmowa z zaproszonymi gośćmi, która
odbyła się 14 stycznia 2014 roku. I właśnie
zaproszeni goście chwalili, dyrektora Jana
Marcina Malinowskiego, wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Wiele pochwał
skierowali także pod adresem uczniów
i przedszko-laków. Przedstawiciele instytucji
i organizacji, doskonale wiedzieli co mówią
ponieważ na co dzień, a nie od święta
współpracują ze szkołą.
Wśród rozmówców byli m.in. Dariusz
Jasiński, Wiceburmistrz Barczewa, Hanna
Chyżyńska, Dyrektor Miejskiego Zespołu
Oświaty i Zdrowia, Jarosław Złotowski,
Dyrektor barczewskiego MOPS-u, Jolanta
Pastuszenko, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Barczewie, Zbigniew Podlaski, z barczewskiego gimnazjum, radny Jan Suliński, sołtys
Andrzej Dzikowski, Marcin Genatowski,
Sylwia Kozłowska, Teresa Kacperska, Dyrektor

Fot. G. Gawrylczyk

Szkoły Podstawowej w Węgoju, logopeda
Katarzyna Wanda. Podczas rozmowy były
poruszane następujące tematy – Co Państwo
wiecie o bezpieczeństwie w tej szkole ? Na ile
uczniowie czuja się dobrze i bezpiecznie
Państwa zdaniem ? Czy orientują się Państwo,
jakie działania nowatorskie podejmuje się
w szkole ?
Szkoła na przestrzeni ostatnich lat zrealizowała
6 projektów edukacyjnych dzięki którym pozyskała 2 mln złotych. Dzięki temu można było
mi.in doposażyć szkołę w tablice interaktywne,
utworzyć dodatkowe miejsca w przedszkolu,
dzieci korzystają z zajęć logopedycznych.
Dawna szkoła w Ramsowie od 2004 roku
funkcjonuje jako Niepubliczny Zespół Szkół
i Placówek. Utrzymanie szkoły w Ramsowie
było możliwe dzięki ogromnemu
zaangażowaniu rodziców i nauczycieli. Obecnie
w ramach zespołu szkół funkcjonuje
Niepubliczne Przedszkole, Niepubliczna Szkoła
Podstawowa oraz Niepubliczne Gimnazjum.
Grzegorz Gawrylczyk

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie

Święty Mikołaj z Ramsowa w Barczewie

06.12.2013 roku do Urzędu Miasta w Barczewie na swoich srebrnych saniach zawitał święty
Mikołaj z pomocnikami – Śnieżynkami. Z wielkiego worka wyciągał własnoręcznie zrobione, piękne
kartki świąteczne z życzeniami. Podarunki wykonały dzieci z Niepublicznego Zespołu Szkół
i Placówek w Ramsowie. Obdarowani urzędnicy byli miło zaskoczeni. Nie spodziewał się takiej
sympatycznej wizyty Burmistrz Miasta Lech Nitkowski. Kartki wykonane przez przedszkolaków
i uczniów wzbudziły niekłamany zachwyt i wprawiły wszystkich w przedświąteczny nastrój.
Joanna Baran - Niska
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„ Przedszkole Miejskie w Barczewie promuje zdrowie”!

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach
Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej w Łęgajnach
pomagają efektywnie

By przedszkolak nie był chory…

Przedszkole Miejskie w Barczewie otrzymało akt przynależności do grupy Szkół
i Placówek ubiegających się o certyfikat
Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty
„Szkoła Promująca Zdrowie” oraz po raz drugi
ubiegamy się o certyfikat Zielonej Flagi. W naszej
placówce od wielu lat tworzymy warunki
i podejmujemy działania, które sprzyjają dobremu
samopoczuciu dzieci. Prowadzimy edukację
zdrowotną dzieci, pracowników, rodziców,
realizujemy tematy o zachowaniach prozdrowotnych i przystępujemy do konkursów i programów o tematyce zdrowotnej, m.in. „Zdrowe
odżywianie w przedszkolu”, Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” - jeden z największych
ogólnopolskich programów edukacyjnych dla
przedszkoli, organizowany przez markę Kubuś.
Dzieci przeżywając rozmaite przygody poznają

rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku
i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się
na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci
i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się
odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw.
Na bieżąco monitorujemy podjęte działania,
co pomaga nam zaplanować dalsze zadania.
Zdrowe odżywianie dzieci jest jednym z naszych
priorytetów i jest to widoczne już od wejścia do
naszego przedszkola: ściany na hollu i w salach są
jedną wielką piramidą zdrowia, wszędzie widać
śmiejące się owoce, warzywa, które zachęcają
dzieci do ich spożywania. Dbamy również
o zdrowie fizyczne, psychiczne i duchowe dzieci.
Organizujemy spotkania prowadzone metodami
aktywnymi i praktycznego działania m.in. z dietetyczką, sportowcem, pielęgniarką, stomatologiem. Dużo radości dzieciom sprawiają zajęcia
gospodarcze, podczas których samodzielnie
wykonują sałatki, surówki, soki, kanapki
z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy i później zjadają wszystko ze smakiem.
W naszym przedszkolu dzieci również chętnie
gimnastykują się, bo wiedzą, że dla człowieka
ruch jest potrzebny jak dla ryby – woda. Bardzo
podoba nam się rymowanka, którą dzieci świetnie
znają :
..” By przedszkolak nie był chory je marchewki,
pomidory, pije mleko, biega kłusem, a wieczorem
śpi jak suseł”…
Nauczycielki
Przedszkola Miejskiego w Barczewie
Dorota Sobiechowska, Bożena Iwaszko

Bank Żywności w Olsztynie zorganizował
w grudniu świąteczną zbiórki żywności. Nasi
wolontariusze pracowali od piątku do soboty na
terenie Łęgajn. Dzięki tej efektywnej pracy
zebrali różne produkty spożywcze, które znalazły się w paczkach świątecznych przygotowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie. Rodziny potrzebujące
pomocy otrzymały je. Dziękujemy wszystkim
wolontariuszom za piękną postawę, a darczyńcom za ofiarowaną pomoc. W dniach 13-15
grudnia 12 wolontariuszy ze szkolnego koła
PCK w Łęgajnach brało udział w akcji Polskiego
Czerwonego Krzyża w pozyskiwaniu środków
pieniężnych oraz artykułów spożywczych
i słodyczy do paczek świątecznych dla dzieci w
hipermarkecie TESCO. Uczniowie pomagali
przy kasach w pakowaniu zakupów. Nasi
wolontariusze zebrali 1724 PLN. zajmując
4 miejsce (w akcji brało udział 17 szkół).
W Olsztynie pracowało ponad 200 wolontariuszy. Najmłodsza wolontariuszka z naszej
szkoły z kl. IV Zuzia K. pracowała z bardzo
dużym zaangażowaniem i zajęła II miejsce, zaś
Piotr B. i Kuba M. VI, VII miejsce. Polski
Czerwony Krzyż w Olsztynie przygotował 400
paczek świątecznych o wartości 16 tyś. zł. Nasza
placówka za duże zaangażowanie w akcję
swoim wolontariatem także otrzymała paczki
świąteczne, które trafiły do potrzebujących
rodzin. Dziękujemy wolontariuszom za wzorową postawę i ich rodzicom za pomoc w organizacji wolontariatu.
Opiekun PCK w szkole
Mirosława Werbowy
Przewodnicząca PCK
Patrycja Kamińska

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łęgajnach

Wielki sukces Przedszkola Publicznego w Łęgajnach
Przedszkolaki wzięły udział w konkursie
„Baterie na wagę czystego środowiska” w ramach publicznej kampanii edukacyjnej Marszałka
Województwa Warmińsko- Mazurskiego.
Konkurs miał charakter wojewódzki. Celem
konkursu było podnoszenie świadomości
ekologicznej społeczeństwa w zakresie
prawidłowego postępowania z odpadami
niebezpiecznymi, jakimi są baterie małogabarytowe. Do konkursu zaangażowały się całe
rodziny. Zebraliśmy 11 pojemników baterii, tj.
243 kg .
Podsumowanie przebiegu kampanii oraz
ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 13
grudnia, podczas uroczystej gali w auli Urzędu
Wojewódzkiego. Uczestników konkursu i zaproszonych gości przywitał Dyrektor Departamentu
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Warmińsko- Mazurskiego
Grzegorz Drozdowski.
Do konkursu zgłosiły się 153 placówki
oświatowe, które zebrały łącznie prawie 13,5 ton
zużytych baterii. Nasze przedszkole znalazło się
wśród trzech najlepszych placówek.
Klasyfikacja generalna:
1. Zespół Wychowania Przedszkolnego przy ZS
w Kobułtach - 10,688 kg

Fot. Archiwum (2)

2. Szkoła Podstawowa w Dłużcu - 3,878 kg
3. Przedszkole Publiczne w Łęgajnach - 3,115 kg
Otrzymaliśmy tablicę interaktywną oraz gry
i klocki dla dzieci.
Dziękujemy szczególnie Państwu Małgorzacie
i Wojciechowi Drzymalskim, którzy przynieśli
ok.130 kg zużytych baterii. Ponadto słowa
podziękowania kierujemy do Wandy Saczuk,
Anny Samoray, Karoliny Chylińskiej, Anny
i Krzysztofa Szymonajć, Beaty i Mateusza
Żarskich oraz wszystkich, którzy włączyli się do
akcji.
Bożena Szewc
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,,Baterie na wagę czystego środowiska
naszego regionu’’
W tej ekologicznej rywalizacji wzięło
udział 153 placówki z Warmii i Mazur, głównym
założeniem kampanii było podniesienie wiedzy
na temat odpadów niebezpiecznych oraz
zagrożeń jakie stanowią one dla środowiska
i człowieka. W szkołach zorganizowano konkurs
i przeprowadzono zbiórkę zużytych baterii.
Uroczystość podsumowująca kampanię odbyła
się 13 grudnia, w sali konferencyjnej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Podczas gali obecni byli
przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska,
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Ośrodka Doskonalenia Rolniczego, firmy Reba
Organizacja Odzysku S.A. Naszą placówkę
reprezentowały: wicedyrektor Beata Gołębiewska i koordynator n-l przyrody Mirosława
Werbowy. Nasza placówka otrzymała kilka gier
edukacyjnych i planszowych, z których się bardzo cieszymy. Jednak najbardziej zadowoleni
jesteśmy z promowania ekologicznych postaw
w naszej szkole i środowisku.
Mirosława Werbowy
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Wsie gminy Barczewo
Wsie gminy Barczewo - Próle, Stare Włóki, Kołaki

Rozmowa z Dorotą Krawczyk - Sołtysem sołectwa Stare Włóki
Listonosz niejednokrotnie jest najbardziej
oczekiwaną osobą, zwłaszcza w miejscowościach oddalonych od miast. Co prawda,
komunikację listowną zastępuje Internet,
jednak z radością przyjmujemy życzenia
przesyłane w formie papierowej.
Dzięki pracy zawodowej, jako listonosz, ma
Pani możliwość kontaktu z szerokim gronem
mieszkańców. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o satysfakcji zawodowej, lecz o Pani
pracy społecznej. Jak długo pełni Pani
funkcję sołtysa?
- Sołtysem zostałam w 2004 r. przez przypadek,
ponieważ byłam w radzie sołeckiej. Były sołtys
Maciej Suchoń zrezygnował i mi zaproponowano przyjęcie tej funkcji do zakończenia
kadencji. Potem były wybory, jedne, drugie... zostałam wybrana przez mieszkańców sołectwa.
Jak czuje się Pani jako sołtys?
- Jako sołtys czuję się potrzebna innym ludziom i
to dopinguje mnie najbardziej do dalszej pracy
społecznej.
Co jest najciekawsze w byciu sołtysem?
- To, że człowiek stale sie rozwija. Podejmuje
nowe wyzwania na rzecz dobra mieszkańców
Sołectwa. Praca ta daje mi satysfakcję i ciągle
nasuwają mi się nowe pomysły.
Zapewne wiele osób zgłasza się do Pani ze
swoimi problemami. Lubi pani pomagać.
W jaki sposób Pani to robi?
- Bardzo lubię wspierać innych w rozwiązywaniu spraw. Staram się każdemu, kto o to
poprosi, udzielić pomocy- na miarę swoich
możliwości, każdego podnieść na duchu.
Ponad 10 lat działalności społecznej. Co
zmieniło się w Sołectwie na przełomie tych
dziesięciu lat? Czy na terenie Sołectwa są
zakłady pracy?
- W Sołectwie mamy dwa zakłady pracy:
Stolarnię w Prólach oraz "Meble na wymiar"
w Starych Włókach. Myślę, że to sporo, biorąc
pod uwagę , że Sołectwo stanowi 37 domów.
Dużo się zmieniło, a szczególnie wygląd wsi
Próle. To dzięki
mieszkańcom, którzy
podsuwali pomysły oraz pomagali w ich
realizacji . Szczycimy się naszym "rondem",
dwoma
placami zabaw. Udało się to
zrealizować dzięki funduszowi sołeckiemu oraz
sponsorowi "Nadleśnictwo Wipsowo". Ponadto

w Starych Włókach mamy plac do siatkówkiinwestycja wykonana w ramach projektu
napisanego przez Macieja Suchoń.
Po wielu latach macie pięknie wyremontowaną świetlicę.
- Przydałoby się wyposażenie: biurka, komputery, telewizor, szafa oraz więcej gier
planszowych. Poza tym trzeba zrobić remont
korytarza. Mam nadzieję, że stanie się to
w najbliższy czasie.
Każda wieś potrzebuje różnych inwestycji.
Jakie inwestycje są w sferze planów?
- Ukończenie placu zabaw. Poprawa nawierzchni dróg - jest coraz lepiej, ale do
doskonałości "trochę" brakuje. Ja osobiście
chciałabym, żeby w miejscowości Kołaki
zabłysła chociaż jedna lampa.
To bardzo ważne, że wizerunek wsi jest
jednym z priorytetów. Każdy człowiek
wyznaje jakieś wartości, kierując się nimi
w życiu prywatnym, czy społecznym. Którą
z wartości stawia Pani na pierwszym
miejscu?

- Zawsze chciałam być dobrym człowiekiem,
żyć w zgodzie z sobą, a także z innymi. Dlatego
staram się być otwarta na drugiego człowieka
i robić wszystko, by sprostać oczekiwaniom
moich wyborców.
Otwartość serca sprawia, że udziela się to
innym. Czy mieszkańcy są równie zatroskani
o dobro innych? Czy to duże grono osób?
- Spore grono. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, zwłaszcza Pról, którzy mnie wspierają
i pomagają w różnych pracach społecznych. Nie
chcę wymieniać nazwisk, bo mogę o kimś
zapomnieć. Podziwiam Piotra Ząbkiewicza.
Mimo swojego wieku, pomaga w pracach
społecznych.
Żyjecie jak jedna wielka rodzina?
- Tak mogę powiedzieć o mieszkańcach Pról. Są
różni, ale żyjemy jak jedna wielka rodzina. Nie
ma zawiści, złości, czy walk "na noże". Trzeba
pomóc to pomagają szczerze, czasami, aż do
bólu. Przyjaźnie są nastawieni na zmiany.
Jakie wspólne formy spędzania czasu są
preferowane przez mieszkańców?
- Organizujemy festyny, kuligi dla dzieci,
spotkania z Mikołajem, Dzień Kobiet...Poza tym
chętnie bierzemy udział w zewnętrznych
przedsięwzięciach, m.in. w dożynkach.
Również ważna jest dla nas sfera duchowa - od
ponad roku działa kółko różańcowe z inicjatywy
Barbary Czech (w pierwszą niedzielę każdego
miesiąca, spotykamy się na wspólnej modlitwie).
Jakie marzenia ma sołtys?
- Moim marzeniem jest, aby nadal jak najlepiej
układała się moja współpraca z mieszkańcami
i była bardzo efektywna. Jeśli chodzi o sprawy
materialne, chciałabym, aby wsie Sołectwa
Stare Włóki, z roku na rok były piękniejsze. Po
prostu chciałabym, żeby nam wszystkim dobrze
się mieszkało.
Co jest najprzyjemniejsze?
- Najprzyjemniejsze są chwile, gdy uda mi się
wykonać zadanie, które służy przede wszystkim
innym. Lubię pracować społecznie.
Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie dać
drugiemu.
Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Styczyńska

Mikołaj w nowo wyremontowanej świetlicy
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia
odbyło się spotkanie mikołajkowe w miejscowości Próle. Dla mieszkańców było to
wyjątkowe wydarzenie, ze względu na to, iż
odbywało się ono w nowo wyremontowanej
świetlicy wiejskiej. Zapach świeżej choinki
i estetyka pomieszczenia
umilały chwile
spędzane w rodzinnej atmosferze, która panuje
wśród mieszkańców. Największą radość mieli
najmłodsi, bowiem z myślą o nich przygotwano
poczęstunek. W ich skromne progi zawitał
Mikołaj, przynosząc każdemu dziecku prezent .
Uśmiechy na twarzach dzieci mówiły same za
siebie. Pieczę nad organizacją i przebiegiem
spotkania sprawowała Sołtys Dorota Krawczyk.
Wsparli ją w tym rozentuzjazmowani rodzice.
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Nie zabrakło gości z zewnątrz, m.in. Burmistrza
Miasta i Gminy Barczewo oraz jego zastępcy, a
także Mirosławy Jasińskiej, Dyrektor ZBK-u
(notabene ZBK był wykonawcą remontu we
wspomnianej świetlicy ). Aura zbliżających się
świąt udzieliła się wszystkim. Dla organizatorów, ogromnym, a zarazem wyjątkowym
prezentem była świadomość, że przynoszą
innym jeden z najistotniejszych darów-dar serca
i bezinteresownego obdarzania. Chwile
spędzane w takim klimacie na długo ładują
akumulatory, nastrajają pozytywnie do życianieuświadamiana obustronna transakcja
wymienna.
Małgorzata Styczyńska
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Społeczeństwo
Z życia barczewskich wsi…

Skajboty nareszcie mają świetlicę
Udanie rozpoczął się 2014 rok dla
mieszkańców Skajbot. W sobotę 4 stycznia po
wielu staraniach i długim remoncie rozpoczęła
swoją działalność świetlica wiejska. Otwarciu
nowego miejsca spotkań towarzyszyło wiele
atrakcji. Gości w nowej świetlicy powitała
Barbara Kosowska. Sołtys Skajbot serdecznie
podziękowała wszystkim, dzięki którym
powstało to jakże potrzebne miejsce.
Dotychczas mieszkańcy korzystali z małej salki
znajdującej się przy miejscowej kaplicy.
Uroczystego przecięcia wstęgi, w towarzystwie
dzieci, dokonali Burmistrz Barczewa Lech
Nitkowski oraz Mirosława Jasińska, dyrektor
barczewskiego ZBK. Ks. Prałat Henryk
Błaszczyk poświęcił pomieszczenia oraz piękny

przepiękne kolędy. Uwagę zebranych skupił
instrument na którym grał artysta Scholi Teatru
Węgajty. Serhij Petryczenko zdradził, że
dźwięki wydobywają się z liry korbowej.
Nowa świetlica znajduje się w centralnym
punkcie wsi. Po inauguracyjnym wieczorze
wypada mieć nadzieję, że będzie to adres
popularny wśród mieszkańców Skajbot,
zwłaszcza tych najmłodszych. W samej wsi jest
prawie 50-cioro dzieci. Popis swoich wokalnych
możliwości rozśpiewane dziewczęta zaprezentowały podczas sobotniego otwarcia.
W nowej świetlicy już rozpoczęły się zajęcia dla
dzieci, które poprowadzi m.in. Anna Chyżyńska.
Skajboty założył Henryk z Łajs zasadźca
Barczewa oraz brat Jana założyciela Olsztyna.
przygotowanych przez mieszkańców Skajbot
i gości.
Gwoździem sobotniego programu był występ zaprzyjaźnionego Teatru Węgajty. Monika
i Serhij Petryczenko odśpiewali mniej znane ale

Fot. G. Gawrylczyk(4)

warmiński krzyż, który zdobi jedną ze ścian.
Proboszcz Błaszczyk mieszkańców Skajbot
określił mianem najlepiej zorganizowanej
lokalnej społeczności parafii kościoła w Klebarku Wielkim.
Skajboty mają nową świetlicę, może na tym
nie koniec. Ks. Błaszczyk przypomniał, że w tej
miejscowości działała przed laty Ochotnicza
Straż Pożarna. Póki co, w miejscu dawnego
mieszkania, działa świetlica. Teraz po generalnym remoncie są tu dwa pomieszczenia oraz
kuchnia. Uroczystości otwarcia, z uwagi na
początek roku towarzyszył tradycyjny opłatek
oraz życzenia. W pachnących świeżością
pomieszczeniach zabrzmiały kolędy. Po
wspólnym kolędowaniu nie zabrakło degustacji
typowych o tej porze świątecznych smakołyków

Przywilej założenia wsi został podpisany 11
listopada 1362 r. Skajboty kilka dekad temu były
bardzo prężną wsią. Z biegiem czasu wielu
młodszych mieszkańców z niej wyemigrowało.
Ze Skajbotami związanych jest wiele znanych
osób – Alojzy Śliwa, Józef Lorenckowski oraz
Franciszek Sarnowski. Ze Skajbot pochodzi też
Jerzy Polakowski, właściciel największej
olsztyńskiej siłowni. Po udanej inwestycji
budowlanej na ul. Miłej w Barczewie, przedsiębiorca zapowiada budowę osiedla domów
jednorodzinnych na terenie gminy Barczewo.
Organizatorami bardzo udanego otwarcia
świetlicy byli: Sołtys, Rada Sołecka, Stowarzyszenie Wiejskie „Nasze Skajboty” oraz
mieszkańcy Skajbot.
Grzegorz Gawrylczyk

XIII przegląd grup kolędujących
6 Grudnia 2013 odbył się kolejny, XIII
przegląd grup kolędujących. W imprezie wzięło
udział 7 grup ze szkół i przedszkoli z Barczewa,
Łęgajn, Biskupca, Olsztynka. Ostatecznie
1 miejsce zajęła grupa ze szkoły podstawowej w
Barczewie, która zaprezentowała program pt.
„Elfy”. Grupa wykazała się najlepszym
scenariuszem, przygotowaniem aktorskim i zacięciem kabaretowym. Swoim występem grupa
ta skutecznie wywołała uśmiech na twarzy
każdego z widzów oraz atmosferę świąteczną.
II miejsce zajął zespół szkół z Biskupca, III
miejsce przypadło zespołowi szkół z Olsztynka.
Każda z grup wykazała się dużą pomysłowością,
jury oceniło poziom konkursu na wysoki.
Zwycięska grupa wystąpiła również podczas

aukcji bożonarodzeniowej, zorganizowanej
w Szkole Podstawowej.
Z kolei 20 grudnia grupa kolędująca
z Centrum Kultury odwiedziła dom pomocy
społeczej oraz szpital maltański w Barczewie.
Zaprezentowali oni krótki program, który
wprowadził nieco atmosfery świątecznej
w szpitalne mury. Publiczność żywo
zareagowała na występ, już od pierwszych
taktów śpiewając kolędy wraz z młodymi
wykonawcami. Zarówno pensjonariusze, jak
i personel byli bardzo wdzięczni za występy,
nagradzając dzieci gromkimi brawami oraz
prezentami w postaci ozdób świątecznych.
Bertrand Abramczyk

Fot. B. Abramczyk
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Historia
151 Rocznica Powstania Styczniowego

Złota czcionka w dziejach Barczewa
Z historii powstania styczniowego (18631864) wiemy, że jego tragedia w znacznym
stopniu przyczyniła się do rozbudzenia
świadomości narodowej na Warmii i Mazurach.
Wówczas pod koniec listopada 1863 roku
granicę pruską przekroczyły rozbite oddziały
Antoniego Wolskiego, Władysława Brandta,
Konstantego Micewicza, Kazimierza Dahlena,
Aleksandra Poradowskiego i Józefa HlebKoszańskiego. Ogółem zimą 1863/1864 na
terenie Prus Wschodnich znalazło się około 600
powstańców. Natomiast na Warmii przebywało
200, z tej liczby począwszy od grudnia 1863 roku
120 powstańców schroniło się w miejscowościach gminy Barczewo. Mimo grożących
sankcji ze strony władz pruskich oraz w poczuciu
solidarności narodowej mieszkańcy Barczewa
i okolic podjęli ryzyko ukrywając powstańców
w swoich domach przed kozakami. Powstańcy
znaleźli schronienie m.in. w Klebarku Wielkim,
Giławach, Kronowie, Krupolinach, Kierzbuniu,
Bartołtach Wielkich, Lamkowie, Lesznie,
Łęgajnach, Skajbotach, Ruszajnach, Jedzbarku.
Najwięcej było ich w Barczewie, gdzie powstała
z miejscowej ludności organizacja, która podjęła
się zaopatrzenie przebywających powstańców
w żywność, leki, odzież, obuwie, a w okresie
późniejszym nawet w broń i amunicję.
Organizacji przewodził mieszkaniec Barczewa
Augustyn Sokołowski (dawny mieszkaniec
Skajbot) i jednocześnie agent Rządu
Narodowego. Na co dzień trudnił się handlem
zbożem i pośredniczył w sprzedaży gruntów.
Znał teren i ludzi. Mógł swobodnie przemieszczać się z jednego miejsca na drugie,
rozwożąc powstańców po kwaterach przy
pomocy zaufanych Warmiaków. Za to powstańcy
nazywali go „naszym ojcem”. W Barczewie
schronienia powstańcom udzielili sklepikarze,
rzemieślnicy, gospodarze i kupcy, m.in.: Ignacy
Ciecierski, Franciszek Teschner, Grabowski,
Julian v. Lagim, Kretschmann, Jan Liszewski,
Jackowski, Walenty Blum, Wohlgemuth,
Erdmański, Ludwik Müller, Freund, Pompecki,
Alcher, Ignacy Brieskorn. Natomiast fryzjer
Juliusz Kurowski wyszukiwał dla nich kwatery
po wioskach, a gospodarze Zatrieb z Barczewa,
Jan Szymański z Łęgajn, Andrzej Groszek
parobek Sokołowskiego, furmankami rozwozili
ich do: Krupolin, Kierzbunia, Ruszajn, Jedzbarka
i Nerwiku. Kolejnych rozlokowano we wsiach:
u Kühna w Lamkowie, Bieleckiego w Kronowie,
Gotzheima, Czosnowskiego w Bartołtach
Wielkich, Gotzheima w Lesznie, Dedeka
w Łęgajnach, Nordalma w Skajbotach,
Kolanowskiego, Liedtkiego i Kwaśniewskiego
w Ruszajnach, Schlesigera w Odrytach czy Dosta
z Bartołt Wielkich. Najwięcej zamieszkało
w Jedzbarku. Tam schronienia udzielili:
nauczyciel Franciszek Galinowski, przyjmując
kilku rannych żołnierzy, w tym dwóch na prośbę
fryzjera Juliusza Kurowskiego, a następnie
czterech na prośbę Sokołowskiego. Opatrywał
ich i leczył, a także starał się dla nich o lepsze
kwatery. Podobnie jak karczmarz Jakub
Schachta, który woził powstańcom chleb
z piekarni Józefa Dosta, a w drodze powrotnej
podwoził chorych do powiatu szczycieńskiego.
Pomocy udzielali także: wyrobnica Urszula
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Kuklińska, gospodarz Józef Palmowski, kowal
Walenty Wypych oraz rodzina Żelechowskich z
Kierzbunia. Chorych powstańców odwiedzali
lekarze: Caro i Richelet obaj z Barczewa.
Ponadto pomoc niosło wielu bezimiennych
mieszkańców Barczewa i okolic. Zbierali
żywność, ciepłą odzieży, a szewc Kendziewicz
reperował „powstańcze” buty. W tym czasie
„Allensteiner Kreisblatt” na swych łamach
opublikował nazwiska powstańców, zebrane
przez pruską policję, stąd wiemy że najwięcej
z całego dekanatu było ich w Barczewie. Policja
pruska spisała nazwiska dających schronienie
powstańcom. Wymieniła m.in.: Jana Szymonaka z Łęgajn. Goffryda Ewerta z Podlazy,
Antoniego Kraski z Jedzbarka, wspomnianego
już Józefa Palmowskiego z Jedzbarka oraz
Grosza, parobka Sokołowskiego. Władze
pruskie o przychylność powstańcom podejrzewali także proboszcza z Barczewka ks.
Walentego Tolsdorfa. Po domach trwały rewizje.
Podczas jednej u krawca Frączkowskiego
z Barczewa znaleziono 5 skrzyń z 375
blaszanymi prochownicami.
Gdy powstańcy opuszczali Barczewo i okolice, Augustyn Sokołowski zadbał o ich
żołnierskie wyposażenie. U krawca Franciszka
Nowowiejskiego zamówił 120 chlebaków
wojskowych, tyleż par spodni i trochę kurtek. Od
kupca Teodora Königsmanna z Barczewa
Sokołowski kupił skórę na buty, z której szewcy:
Jan Jakubowski, Kazimierz Preuss i Andrzej
Kothe uszyli 120 par butów z cholewkami.
Natomiast od Żyda, kuśnierza Friedländera
kupił 50 czapek futrzanych. Ponadto kupiec
Kamiński dostarczył 50 funtów ołowiu.
Blacharz Salomon Gottfeld, ślusarze Walenty
Makowski, Franciszek Czerwiński, Adam
Sagan i Kazimierz Kolecki oraz kowal Górecki
wykuli 100 blaszanych prochownic oraz lanc
i pik, do których ślusarz Karol Rogacz dorobił 50
rękojeści. Rymarz Antoni Sawicki wykonał
więcej niż 100 rzemiennych pasów. Broń
Sokołowski zamawiał u Żelazkowskiego
z Kierzbunia. Także broń wyrabiano w barczewskim warsztacie ślusarza Zatrieba, którą
z gospodarzem Janem Szymańskim z Łęgajn
woził do Biskupca. Związany z Barczewem
Walenty Barwiński sołtys w Nerwiku wraz
z synem i Zygmuntem Dąbskim wytopił dla
powstańców sporą ilość kul. Dodajmy, że broń
dla Barczewa szła szlakiem z Elbląga i Królewca
przez Bartołty Wielkie. Natomiast przez
Kierzbuń wiódł też szlak przerzutów broni
z północnej części Prus Wschodnich do
Królestwa Polskiego.
Kiedy powstańcy opuszczali gminę
Barczewo w marcu 1864 roku Augustyn
Sokołowski zamówił u piekarza Józefa Dosta
i Józefa Juxa 200 bochenków chleba, które
Franciszek Schacht i karczmarz z Jedzbarka
zawieźli do Nerwika, skąd oddział powstańców
wyruszył do Królestwa Polskiego, przypuszczalnie pod dowództwem kapitana Antoniego
Wolskiego - „Miecza”. W Mycielinie oddział
otrzymał w uzupełnieniu broń i amunicję.
Przemieszczając się lasami dźwierzuckimi
dołączyło do niego 40 ułanów, podążając ku
granicy, którą przekroczyli przypuszczalnie koło
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Kapliczka
przy ul. Granicznej
Kapliczka przy ul. Granicznej, dawniej
Karolinenhöfer Weg, pochodzi z drugiej połowy
XIX w. Kiedy stary Warmiak Henke w 1863 roku
budował dom mieszkalny, po drugiej stronie drogi
wybudował kapliczkę, która stanowiła jego
własność. W dokumentach niemieckich
wymieniono, że dom i kapliczka stanowiły całość.
Kapliczka wymurowana została z cegły,
otynkowana; graniastosłupowa, dwukondygnacyjna, kryta dwuspadowym daszkiem
i dachówką holenderską. Składa się z niskiego
cokołu i dwóch czterościennych słupów. Dolnego

szerszego i górnego węższego. Zwieńczenie
stanowi trójkątny szczyt z przeszklonymi trzema
oszklonymi wnękami. Henke i miejscowi
umieścili w jej niszach różne precjoza, świątki,
krzyże, różańce, grupę pasyjną i gołębicę.
Z przekazów miejscowych wiemy, że podczas
budowy kapliczki, pod stertą desek i cegieł
przechowywano broń dla powstańców
styczniowych, a po upadku powstania, powstańcy
znajdowali w tym samym miejscu pomoc od
mieszkańców Barczewa. W roku 1927 Edmund
Henke sprzedał budynek Marcie i Wiktorowi
Kensbock, którzy kupili go dla córki Marty i oddał
kapliczkę pod jej opiekę. W tym samym roku
Maria Kensbock dokonała remontu kapliczki
i umieściła w niej polichromowaną figurka Matki
Boskiej z Dzieciątkiem. W styczniu 1945 roku
Marcia Kensbock przed nadciągającym
wschodnim frontem, zabezpieczyła wszystkie
figurki z kapliczki, ukrywając je w domu.
W latach późniejszych odnowiła kapliczkę.
Fot. Zb. Ramsko Kozłowski
Kapliczka przypisana do ul. Granicznej w Barczewie
łączona jest z niesioną pomocą powstańcom
styczniowym przez mieszkańców miasta. Kiedy w 1863
roku trwała budowa domu, a po drugiej stronie drogi
kapliczki, wówczas teren wokół niej mógł spełniać
korzystne warunki jako schowek. W tym czasie nie było
tam żadnych innych zabudowań za wyjątkiem cegielni
przy więzieniu.

Rozóg. 14 kwietnia 1864 roku stoczyli zwycięską
bitwę pod Gątarzami, a 16 kwietnia 1864 roku
ponieśli klęskę pod Kuziami. Mieszkańcy gminy
Barczewo, szczególnie Warmiacy, u których byli
na kwaterach i ci, którzy nimi się opiekowali
życzyli zwycięstwa Polsce, a ich pomoc
powstańcom styczniowym zapisała się złotą
czcionka w dziejach Barczewa i okolic.
Opr. Wojciech Zenderowski

Historia
Barczewskie Kalendarium
Styczeń
1354.01.06 – wojska litewskie, po krótkiej
walce zdobyły i podpaliły zamek Wartberg.
1380.01.21 – w Barczewie wprowadzono
wilkierz tzw. „Kodeks Prawny” dla pierwszych
cechów rzeźników, piekarzy i szewców.
1444.01.18 – proboszczem w Barczewie został
Jakub Dywon.
1604.01.06 – generał Franciszek, a Sosa
mianował Mikołaja Łysakowskiego byłego
kaznodzieję polskiego z klasztoru w Barczewie
swoim zastępcą na Polskę.
1694.01.25 – w Barczewie urodził się Jerzy
Krzysztof Lebach, w latach 1739-1744
wicearchiprezbiter parafii św. Anny.
1804.01.21 – w Bartołtach Małych urodził się
Walenty Gotzheim, ksiądz katolicki, misjonarz
na Mazurach. Był proboszczem w Barczewku,
Klebarku i w Barczewie.
1863.01.29 – prezydent prowincji pruskiej,
Eichmann, polecił landratom dopilnować, by
żaden z poddanych pruskich nie udzielał
jakiejkolwiek pomocy powstańcom styczniowym.
1864.01.16 – „Allensteiner Kreis Blatt”
opublikował nazwiska powstańców styczniowych, którzy schronili się m.in. w Barczewie.
1901.01.17 – „Gazeta Olsztyńska” informowała, że przy strzelaniu z armat na Nowy Rok
zginął w Chinach gefrajter Horta z Barczewa.
1910.01.12 – w Jedzbarku mieszkało 490
Polaków.
1911.01.18 – urodziła się w Biskupcu
Reszelskim Anna Romańska, działaczka
oświatowa, bibliotekarka. Wychowawczyni
przedszkola w Skajbotach.
1914.01.17 – w Piętkach-Gręskach pow.
Wysokie Mazowieckie urodził się ks. Henryk
Tołwiński. W latach 1955-1971 był proboszczem parafii św. Anny w Barczewie.
1933.01.01 – w Barczewie odbyło się zebranie
Trzeciego Zakonu im. Franciszka.
1933.01.31 – w Barczewie, w hali miejskiej
odbył się wieczór bajek dla dzieci ze
Stowarzyszenia Dzieciątka Jezus.
1934.01.02 – urodził się Henryk Dobkowski,
wieloletni nauczyciel, pedagog, wychowawca
dzieci i młodzieży, dyrektor Zbiorczej Szkoły
Gminnej w Barczewie.
1934.01.30 – z okazji pierwszej rocznicy objęcia
władzy w Rzeszy przez Hitlera w Barczewie
odbyła się szkolna uroczystość.
1945.01.12 – gen. płk. G. Reinhardt na siedzibę
grupy Armii „Środek” zajął tutejszy Dom
Starców.
1945.01.30 – według Komunikatu Radzieckiego
Biura Informacyjnego Barczewo zostało
zdobyte przez Armię Radziecką.
1946.01.13 – na terenie Barczewa rozpoczęła
działalność olsztyńska Delegatura Komisji
Specjalnej do walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym.
1946.01.18 – w Poznaniu zmarł Feliks Nowowiejski, kompozytor, wirtuoz organowy,
pedagog i działacz narodowościowy.
1946.01.22 – w audycji, Rozgłośni Polskiego
Radia w Olsztynie, poświęconej pierwszej
rocznicy wyzwolenia miasta nadano felieton
Alojzego Śliwy ze Skajbot.

Z żałobnej karty

Ostatnie pożegnanie śp. Marii Kensbok
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Życie jest krótkie, ludzie tak szybko
odchodzą i żaden wiek zamknięty w datach
urodzin i śmierci nie jest dobry, a każde odejście
wyzwala w nas pamięć o zmarłej osobie.
Śp. Maria Kensbok - polska działaczka
narodowa na przedwojennej Warmii, instruktorka harcerska, przedszkolanka, bibliotekarka, lubiana i znana z ogromnego uporu,
życzliwości i oddania. Przyszło Jej żyć i pracować w Skajbotach i Barczewie w trudnych

Fot. Archiwum

latach, jednak zrobiła wiele dla miejscowej
społeczności, czego nie powinniśmy zapomnieć.
W piątek, 20 grudnia 2013 roku na cmentarzu
komunalnym w Gutkowie śp. Marię Kensbok
żegnała rodzina, władze miasta i przyjaciele.
Śp. Maria Kensbok urodziła się 12 marca
1917 roku w Purdzie Wielkiej, w wielodzietnej
rodzinie chłopskiej, przywiązanej do tradycji
polskich; była córką Bernarda, który pochodził
ze Skajbot i Marii z Bikowskich. Po ukończeniu
szkoły polskiej Maria Kensbok pozostała
w rodzinnej wsi, pomagając w prowadzeniu
gospodarstwa i wychowaniu młodszego
rodzeństwa. Wstąpiła do polskiego Towarzystwa Młodzieży i udzielała się w zespole
śpiewaczym. Wiosną 1935 roku została skiero1954.01.31 – proboszczem parafii św. Anny
w Barczewie został ks. Władysław Dadas.
1964.01.01 – w Barczewie, przy ul. Olsztyńskiej
otwarto Drzewno - Metalową Spółdzielnię
Inwalidów.
1964.01.20 – w Muzeum Feliksa Nowowiejskiego zorganizowano wystawę z okazji
jubileuszu 600 lecia Barczewa.
1984.01.03 – w Barczewie zmarł Antoni
Abramowicz, działacz społeczny i poeta ludowy
pedagog, kierownik szkoły przywięziennej.
1984.01.27 – w Barczewie, z okazji 40 lecia
PRL, odbyło się spotkanie pokoleń z aktywem
ZSMP i ZHP.
2004.01.15 – w Barczewie zawiązało się
porozumienie o współpracy organizacji pozarządowych „Działajmy Razem”.

wana na kurs pedagogiczny przy Państwowym
Seminarium dla Ochroniarek w Warszawie.
Uczestniczyła w obozach i zlotach harcerskich
na Warmii i Śląsku, m.in. w 1935 roku w Spale.
W 1936 roku w obecności naczelnika Związku
Harcerstwa Polskiego w Niemczech złożyła
przyrzeczenie harcerskie. W tym samym roku
zorganizowała drużynę harcerską w Skajbotach,
noszącą imię Stefana Batorego, i do lata 1939
sprawowała nad nią opiekę, gdzie wraz z dziewczętami z miejscowego Towarzystwa Młodzieży szyła harcerskiej mundury. Została
wyznaczona na instruktorkę Hufca Wschodniopruskiego Związku Harcerstwa Polskiego i 24
lipca 1939 była obecna na ostatnim przedwojennym zlocie hufca warmińskiego, zorganizowanym nad jeziorem Serwent koło Purdy.
Od stycznia 1934 roku należała do Związku
Polaków w Niemczech, biorąc udział w pracach
miejscowego koła. Od sierpnia 1935 do
września 1939 roku kierowała przedszkolem
polskim w Skajbotach mieszczącym się w lokalu
rodziny Gnatowskich. Pomagała nauczycielowi
miejscowej szkoły polskiej prowadząc zajęcia
praktyczne dla dziewcząt. Po kursie bibliotekarstwa przejęła pieczę nad świetlicą i biblioteką. Obsługiwała nie tylko Skajboty, ale także
wsie: Silice, Patryki, Klebark Wielki, Klebark
Mały. W marcu 1938 uczestniczyła w berlińskim
I Kongresie Polaków w Niemczech, na którym
uchwalono słynne „Pięć prawd Polaka”. Pod
koniec sierpnia 1939 roku, w obawie przed
aresztowaniem, opuściła Skajboty i ukrywała się
w Barczewie, pracując jako pomoc domowa.
W 1945 powróciła do rodzinnej Purdy, gdzie
otoczyła opieką dzieci warmińskie i uczyła je
języka polskiego, kładąc podwaliny pod jedną
z pierwszych szkół na powojennej Warmii. Po
przejęciu szkoły przez wykwalifikowanych
nauczycieli przeniosła się ponownie do
Barczewa, gdzie wspomagała w organizowaniu
pierwszego powojennego przedszkola. W tym
czasie przy szkole podstawowej w Barczewie
założyła i prowadziła drużynę harcerską im.
Stefana Batorego, wzorując się na Skajbotach.
Jednocześnie uzupełniła przygotowanie zawodowe, uzyskując pełne kwalifikacje przedszkolanki. W 1948 została przeniesiona do Gutkowa,
gdzie objęła kierownictwo przedszkola. Przez
trzy kadencje zasiadała w Gromadzkiej Radzie
Narodowej w Gutkowie. Wstąpiła do Związku
Nauczycielstwa Polskiego, była członkinią
Zarządu Oddziału Powiatowego, a potem członkinią Prezydium Zarządu Okręgu w Olsztynie.
W 1972 przeszła na emeryturę. W 1979
otrzymała regionalną nagrodę Stowarzyszenia
PAX imienia Michała Lengowskiego. Była
odznaczona Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Rodła,
a także tytułem Zasłużonego Nauczyciela PRL.
Działała w Kręgu Seniorów byłego Związku
Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Maria
Kensbok zmarła 16 grudnia 2013 roku
w Olsztynie. Tego dnia Jej mogiłę pokryły liczne
wieńce i wiązanki kwiatów.
W. Zenderowski

W. Zenderowski
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Sport
Z cyklu kilka pytań do…

Rozmowa z Bogdanem Kordem utytułowanym triathlonistą
Jaką rolę w Pana życiu odgrywa triathlon,
proszę przybliżyć czytelnikom Wiadomości
Barczewskich tę dyscyplinę sportu?
- Obecnie triathlon jest już znaną dyscypliną
sportową, od 2000 r. jest dyscypliną olimpijską.
Pierwsze zawody triathlonowe rozegrano
w 1978 r. na Hawajach. W Polsce pierwsze
zawody triathlonowe rozegrano w Kiekrzu koło
Poznania w 1984 r. Moja przygoda z tą piękną lecz
wymagającą dyscypliną zaczęła się w 1985 r.
Pierwszy triathlon ukończyłem 20.06.1985 r.
w Płaczewie koło Starogardu Gdańskiego. Wtedy
to zwariowałem na punkcie triathlonu.
Mieszkając w Jurkach koło Morąga potrafiłem
trzykrotnie w tygodniu przyjechać rowerem na
basen do Olsztyna. Mając już rodzinę, pracując
w Szkole Podstawowej w Jurkach, poświęcałem
na trening 20-30 godz. tygodniowo. Tak było
przez 6 lat do 1991r. Wystartowałem jeszcze
w triathlonie w 1992 r. w Suszu. Aż do 2006 r. nie
startowałem w zawodach triathlonowych, a przez
to już nie poświęcałem tyle czasu na treningi.
Od jakiej dyscypliny zaczynał Pan przygodę ze
sportem?
- Jako mały chłopak wychowujący się na wsi od
najmłodszych lat uganiałem się za piłką, grałem
w hokeja, naśladowałem wielkich mistrzów
wunderteamu (szkoła trenera Jana Mulaka przyp.
autor) z Szewińską, Sidłą, Krzysztofiakiem, czy
Zimnym). W Liceum Ogólnokształcącym
w Morągu trochę biegałem, grałem w piłkę
ręczną. Różnorodne umiejętności sportowe
nabyłem podczas studiów na AWF-ie w Gdańsku
– Oliwie. Wtedy to w 1978 r. po trzymiesięcznych
przygotowaniach wystartowałem w I Maratonie
Warszawskim. Później jeszcze trzykrotnie
biegałem maraton w Warszawie. Jednakże
z chwilą ukończenia pierwszego triathlonu
wiedziałem już jaką dyscyplinę chcę trenować.
Praca wychowawcy w Zakładzie Poprawczym,
praca na „Orliku”, ciągłe treningi i zawody,
gdzie czas na odpoczynek?
- Fakt, że mam dużo obowiązków i zajęć.
Jednakże przy dobrej organizacji można to
wszystko jakoś pogodzić. Poza tym treningi są dla
mnie w pewnym sensie odpoczynkiem. Zawody
nagrodą za pracę, którą wykonuję podczas
treningów, taką wisienką na torcie. Oczywiście
odpowiednia regeneracja jest bardzo istotna,
dlatego też musi się znaleźć czas na odpoczynek.
Jak powiadają mądrzy trenerzy, lepiej być
niedotrenowanym niż przetrenowanym.
Nieliczne wolne chwile spędzam na działce,
wędkowaniu, śledzeniu w Internecie stron
związanych z triathlonem.
Bieg, pływanie oraz jazda na rowerze, w której
z tych dyscyplin czuje się Pan najsilniejszy?
- Zdecydowanie jazda na rowerze jest moją
najsilniejszą konkurencją. Mam predyspozycje
do kolarstwa. Bieg jest moją drugą konkurencją.
Zdecydowanie najsłabszą moją dyscypliną jest
pływanie, które im szybciej się zaczyna tym
lepiej. Ja w miarę technicznie nauczyłem się
pływać dopiero na studiach. Takie moje
predyspozycje mają swoje plusy. Mianowicie,
z wody na ogół wychodzę w połowie stawki.
Potem podczas jazdy na rowerze wyprzedzam
dużo przeciwników co bardzo motywuje, a w
biegu staram się utrzymać zajmowaną pozycję.
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Dlaczego według Pana dzisiaj młodzież nie
garnie się do uprawiania sportu?
- Według mnie, najważniejsza jest rola rodziców.
To oni od najmłodszych lat powinni zachęcać
swoje dzieci do uprawiania sportu. Najlepszy jest
przykład osobisty, ale nie każdy ma zacięcie
sportowe. Istnieją jednak kluby sportowe
w których ich pociechy mogą rozwijać swoje
umiejętności ruchowe. Bardzo ważna jest również
szkoła, w której powinny zawsze się znaleźć
środki na dodatkowe zajęcia sportowe.
Syn pójdzie w ślady ojca?
- Starszy syn aż do matury trenował kolarstwo.
Młodszy 17-latek chodzi do II klasy liceum i gra
w siatkówkę. Jednakże w tym roku trzykrotnie
startował ze mną w triathlonie na krótkich
dystansach(0.5 km pływania, 22,5 km roweru, 5,2
km biegu) i chyba mu się spodobało tym bardziej,
że po bardzo krótkich przygotowaniach zajmował
miejsce w połowie stawki. Już zdecydowanie
lepiej pływa i biega niż ja. Tylko na rowerze
jeszcze ze mną przegrywa. Na pewno ma talent do
uprawiania tej dyscypliny.
Jako Barczewianin, co chciałby Pan zmienić
w naszej gminie w aspekcie rozwoju
sportowego?
- Od zawsze byłem i jestem miłośnikiem
lekkoatletyki „ królowej sportu”. Pracując 13 lat
w Szkole Podstawowej w Lamkowie szczególny
nacisk kładłem na zainteresowanie dzieci tą
dyscypliną. Bo biegi, skoki, rzuty są najbardziej
naturalnymi formami ruchu. Chciałbym aby
w naszej gminie działał lekkoatletyczny klub
sportowy zajmujący się szkoleniem dzieci
i młodzieży. Oczywiście marzy mi się klub
triathlonowy ale jestem realistą i wiem, że dopóki
w naszym mieście nie ma basenu jest to nierealne.
Osiągnięcia sportowe, których jest Pan
szczególnie dumny?
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W latach 80-dziesiatych udawało mi się stawać na
podium w klasyfikacji generalnej. Za swoje
najważniejsze osiągnięcia uważam zajęcie II
miejsca i zdobycie tytułu Wicemistrza Polski w
Ironmanie (3,8 km pływania, 180 km na rowerze,
42,2 km biegu) w 1988 r. w Kaliszu. Rok później,
na tej samej trasie zdobyłem brązowy medal na
Mistrzostw Polski. Za bardzo duży sukces
uważam również zajęcie II miejsca w tzw.
połówce(1.9 km-90 km-21 km) w Międzynarodowych Zawodach rozgrywanych w Szczecinie w 1988 r., gdzie przegrałem tylko
z Niemcem. Obecnie skutecznie rywalizuję
w swojej kategorii wiekowej(55-59 lat).W tym
roku zająłem III miejsce w kategorii i 273 miejsce
w klasyfikacji generalnej w tzw. połówce
w międzynarodowych zawodach w Gdyni, gdzie
startowało 1300 osób. W ośmiu startach w tym
roku, pięciokrotnie stawałem na podium w swojej
kategorii wiekowej.
Czego Panu życzyć?
- Wiadomo, że w sporcie oprócz odrobiny
szczęścia najważniejsze jest zdrowie, czyli brak
kontuzji. Przydałby się również sponsor, który
wsparłby mnie finansowo bądź sprzętowo. Samo
wpisowe na zawody kosztowało mnie w tym roku
około 1500 zł. Po za tym wydatki związane
z zakupem części do roweru, butów do biegania,
dojazdem na zawody, ubiorów i innych
akcesoriów z tym związanych pochłaniają sporą
część mojego budżetu domowego. Dlatego
w
tym miejscu chciałbym podziękować
Adamowi Sawickiemu, dyrektorowi Centrum
Sportu i Rekreacji przy Olsztyńskiej Szkole
Wyższej, za to, że za symboliczną opłatę mogłem
dowoli korzystać z basenu i urządzeń na nim się
znajdujących.
Z Bogdanem Kordem rozmawiał
Bogdan Caruk

Informacje

Sprawozdanie z 48 sesji Rady Miejskiej w Barczewie
Ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła
się 30 grudnia 2013 roku. Wzięli w niej udział
wszyscy radni. Porządek obrad liczył 21 punkty.
Ze względu na uchwalenie budżetu gminy na
2014 rok była to zdecydowanie najdłużej
trwająca i najbardziej burzliwa sesja ubiegłego
roku. Na początku obrad sprawozdanie w formie
pokazu multimedialnego przedstawił Lech
Nitkowski. Burmistrz powiedział m.in. że
w 2014 roku zostaną dokończone 3 duże
inwestycje – budowa 4 bloków socjalnych
w Łęgajnach, wodociąg Lamkowo - Radosty
oraz rewitalizacja 3 obiektów: salonu muzycznego, budynku po kościele ewangelickim oraz
ratusza. Dzięki remontowi barczewski magistrat
zyska m.in. potrzebną windę. Do ratusza
zostanie także przeniesiony punkt informacji
turystycznej. Zbiornik małej retencji w Skajbotach zostanie dokończony wiosną 2014 roku.
Niestety nie został wykonany remont ulicy
Traugutta. Ze względu na zabytkowy charakter
tej ulicy mnóstwo uwag ma konserwator
zabytków. W Starostwie Powiatowym odbyły
się dwa spotkania poświęcone drogom. Z przedstawicielami Powiatowej Służby Drogowej
władze Barczewa zmonitorowały najgorszy
odcinek drogi biegnącej przez Barczewko.
Będzie opracowany kosztorys naprawy tej
drogi.
Niestety nie udało się zamknąć budowy boiska
w Lesznie. Odpowiedniej zgody nie wydała
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
Burmistrz poinformował, że obecny przetarg na
wywóz nieczystości wygrała barczewska spółka
ZUK.
Radny Edward Maciejewski, Przewodniczący
Komisji do spraw Gospodarczych i Mieszkaniowych poinformował, że komisja uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez
barczewski ZBK z okazji 10-lecia zakładu.
W spotkaniu wzięły udział wspólnoty administrowane przez ZBK. Radny Maciejewski
poinformował, że stan budynków jest naprawdę
dobry. Sporo pracy należy włożyć w mieszkania
w budynkach komunalnych znajdujących się na
wsi.
Radny Andrzej Moszczyński, Przewodniczący
Komisji Regulaminowej prosił o zastanowienie
się nad stawkami za wywóz nieczystości stałych.
Radny z Łęgajn zgłosił także problem dewastacji drogi prowadzącej do budowanych
budynków socjalnych.
Wiceprzewodnicząca Alina Jakończuk poruszyła problem domu pogrzebowego. Zapytała
czy taką funkcję może pełnić budynek na
cmentarzu przy ul. Kościuszki.
Radna Halina Bronka powiedziała, że w listopadzie 2013 r. złożyła interpelację w sprawie
remontu kapliczek. Niestety odpowiedź z barczewskiego magistratu jej nie usatysfakcjonowała ponieważ nie zostały zabezpieczone
środki na ten cel.
Radna Teresa Lutarewicz prosiła o oznakowanie firm znajdujących się w okolicach ul.
Wojska Polskiego i ul. Prostej. Tiry które
dostarczają towary mają problemy ze znalezieniem poszczególnych firm i zawracają na
samym końcu Ruszajn.
W punkcie 10 radni jednogłośnie głosowali „za”

przystąpieniem do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pod
trasę dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Olsztyn – Mątki –
Ostrołęka, która w naszej gminie będzie
przebiegać przez obszar Nikielkowa, Wójtowa,
Skajbot, Jedzbarka i Klucznika. Nowa linia
energetyczna będzie przebiegać tuż obok
obecnej linii (200 kV) która niestety jest
wyeksploatowana i po wybudowaniu nowej
będzie zdemontowana. Nowa linia wydatnie
zwiększy bezpieczeństwo energetyczne.
Pozwoli także na bardziej sprawny i oszczędny
przesył energii elektrycznej. Nową linię, która
będzie przebiegać przez teren 17 gmin, wybuduje hiszpańska firma Aldesa. Zakończenie tej
inwestycji przewidziane jest na koniec 2016
roku. Koszty opracowania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego zostaną
pokryte przez firmę Aldesa.
Radny Jarosław Bonus znowu drążył temat
zatrudnienia w gminie koordynatora sportu.
Przewodniczący Komisji Sportu, Turystyki,
Kultury i Promocji Gminy przytoczył dane na
temat wydatków na sport w gminach
ościennych. Na tym tle gmina Barczewo nie
wypada zbyt korzystnie.
Radny Tomasz Michałowski prosił o dokładne
zmonitorowanie problemu odchodzenia
z Barczewa uczniów do szkół w Olsztynie. Pytał
także o możliwość utworzenia liceum w Barczewie.
Radny Michałowski w swojej wypowiedzi
poruszył ponadto sprawę konserwacji placów
zabaw - Uważam, że te środki budżecie są źle
wydatkowane ponieważ na stare place zabaw
w Barczewie przeznacza się 10 tysięcy zł, a na
zupełnie nowe na wsiach aż 20 tysięcy zł.
Wiceprzewodniczący Jan Połowianiuk poruszył sprawę kanalizacji osiedla domków
jednorodzinnych – Odstąpiliśmy od aplikowania o środki finansowe na ten cel. W budżecie
znalazła się kwota 50 tys. złotych na ten cel. Za tą
kwotę nic się nie wydarzy. A może będą robione
inne prace, jeżeli tak to jakie ?
Radny Edward Maciejewski prosił o oznakowanie ulic w Nikielkowie. Na ten cel
potrzebna jest kwota 30 tysięcy złotych. Prosił
także o utwardzenie odcinków drogi łączącej
Wójtowo z Nikielkowem.
Radny Krzysztof Ludwiniak pytał kiedy
nastąpi odbiór kanalizacji w Barczewku.
Istotny problem w swojej wypowiedzi poruszył
Andrzej Piętka. Sołtys Zalesia zapytał czy
prowadzone są działania które zmierzają do
egzekwowania powinności właścicieli wobec
psów. Dużo czworonogów, które posiadają
właścicieli, żyje w strasznych warunkach.
Problem ten był już zgłaszany, niestety nie został
rozwiązany.
Janusz Sturlis, odpowiadał na pytania w sprawie likwidacji Spółki ZEC - Nieruchomość przy
bloku nr 3 na Osiedlu Słonecznym została
sprzedana 29 września 2013 r. dla Piekarni
Tyrolska za kwotę 121 tysięcy zł. Nie wiem co
właściciel tam otworzy ale miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego określa co
tam może funkcjonować i nie może być to
działalność uciążliwa. Teren parkingów,
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również został sprzedany, ponieważ stanowił tą
samą działkę. Co do zakończenia likwidacji
ZEC-u bezpiecznym terminem jest koniec lutego
2014 r. Musi nastąpić zamknięcie bilansu,
wyrejestrowanie. Z pewnością wszystko
przygotujemy. Mamy jeszcze do sprzedania
nieruchomości.
Burmistrz Nitkowski - Proszę o realizację
harmonogramu. Nawet jeśli nie będą sprzedane
wszystkie nieruchomości to proces likwidacji
może się zakończyć, ponieważ nieruchomości
przejmie właściciel czyli gmina.
Wiceprzewodnicząca Alina Jakończuk
- W związku z tym, że z kotłownia wraz z terenem
parkingów została sprzedana, bardzo proszę
o zastanowienie się nad utworzeniem parkingów
gdzie będą mogli parkować mieszkańcy bloków
nr 6 i nr 3 na Osiedlu Słonecznym.
Lech Nitkowski - Musimy zrobić rozeznanie
terenu i znaleźć miejsce do parkowania.
Adam Perczyński, Sołtys Wójtowa - Uważam,
że Wójtowo jest dalej zaściankiem ponieważ nie
zrobiono nic w kierunku pozyskania lokalu na
świetlicę. Do tych słów przyłączył się także
Przewodniczący Zbigniew Chlubicki, który
powiedział, że sprzedaż dawnej szkoły w Wójtowie była jednym z największych błędów jakie
zrobiono w poprzednich latach.
Sołtys Wójtowa pytał także czy wystąpiono do
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o postawienie wiat przystankowych przy
drodze nr 16 w obrębie jego miejscowości.
Radny Tomasz Michałowski, Przewodniczący
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych udzielił wyjaśnień w temacie
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Radni
jednogłośnie przegłosowali uchwałę o tym
programie na 2014 r. oraz o Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, również
na 2014 r.
Wiele czasu poświęcono sprawie odśnieżania
terenu całej gminy.
Radny Andrzej Moszczyński pytał dlaczego
Łęgajny odśnieżane są „na końcu”. Radny
Edward Maciejewski - Wójtowo, Nikielkowo
i Łęgajny są razem odśnieżane. Nie mam nic
przeciwko temu aby robić to naprzemiennie.
W trakcie tych potężnych opadów uważam, że
było to dobrze zrobione. Mam tylko wniosek aby
odśnieżanie rozpocząć wcześniej, ale generalnie
jesteśmy zadowoleni z tego kto nam odśnieża.
Olsztyn niestety był sparaliżowany a my nie.
Radna Teresa Lutarewicz - Uważam, że jakość
odśnieżania nie jest najlepsza.
Krystyna Szter, sołtys Kaplityn - Bardzo
dziękuję za sprawne odśnieżanie. Nie wiem czy
byliśmy odśnieżanie przed czy po Łęgajnach ale
nie mieliśmy kłopotu z wyjazdem.
Beata Szewczyk, Prezes ZUK - Bardzo proszę
mieszkańców o wyrozumiałość w kwestii
odśnieżania. Przy tak potężnych opadach śniegu
jakie miały miejsce na początku grudnia
naprawdę ciężko było opanować sytuację.
Uchwalenie budżetu do ostatniej chwili nie było
pewne. Radni w swoich wypowiedziach dali
wyraz swojego wahania się w tej kwestii.
Ostatecznie przy 10 głosach „za”, 1 głosie
Ciąg dalszy na str. 19
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Informacje
Uchwała Nr XLVIII/312/2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 25 listopada 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/290/2011r.
Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 lutego
2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu
„Anioł Sukcesu w Gminie Barczewo”.
Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust.
1 pkt. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz.594) Rady Miejskiej uchwala co następuje:
§ 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI029002011
Rady Miejskiej w Barczewie w sprawie
przyjęcia regulaminu konkursu „Anioł Sukcesu
w Gminie Barczewo” otrzymuje brzmienie:

„Regulamin konkursu „Anioł Sukcesu
w Gminie Barczewo”
1. Organizatorem konkursu jest Rada Miejska
w Barczewie.
2. Konkurs adresowany jest do osób fizycznych
oraz innych podmiotów z terenu gminy
Barczewo i jest organizowany co roku.
3. Do konkursu należy zgłosić inicjatywy
zrealizowane w roku, który podlega ocenie,
można również przedstawić działania wieloletnie w następujących kategoriach:
kultura i oświata,
sport,
turystyka i agroturystyka,
przedsiębiorczość,
ochrona środowiska,
wolontariat i filantropia,
promocja miasta lub gminy Barczewo.
4. Do nominacji mogą być również zgłoszone
osoby pełniące funkcję lub urząd publiczny, o ile
zgłoszone inicjatywy nie wynikają bezpośrednio
z zakresu pełnionych przez nich obowiązków,
z wyłączeniem z konkursu radnych Rady
Miejskiej w Barczewie.
5. Zgłoszenie inicjatywy, wraz z uzasadnieniem,
powinny być podpisane przez przedstawicieli
instytucji cywilnych, kościelnych albo członków organizacji pozarządowych lub przez
grupę co najmniej 5 osób fizycznych.
6. Zgłoszenia do udziału w konkursie należy

złożyć, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie
Urzędu Miejskiego w Barczewie, w terminie od
drugiego do trzydziestego pierwszego stycznia
roku następnego po roku, który podlega ocenie.
7. Wyboru najciekawszych inicjatyw dokona
Komisja Konkursowa utworzona z przewodniczących wszystkich stałych komisji merytorycznych. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest Przewodniczący Komisji Sportu
Turystyki Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
8. W ramach konkursu Komisja dokona wyboru
osoby lub podmiotu, którym mogą być
przyznane statuetki anioła lub honorowe
dyplomy.
9. Kryteria oceny inicjatyw przedstawionych do
konkursu:
1) w dziedzinie kultury i oświaty:
a) osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim,
krajowym i międzynarodowym,
b) innowacyjność podejmowanych działań,
c) wyróżniająca się pomoc w różnych dziedzinach życia kulturalnego gminy,
d) promocja regionalnych tradycji,
2) w dziedzinie sportu i turystyki:
a) osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim,
krajowym i międzynarodowym,
b) innowacyjność podejmowanych działań
w zakresie organizacji imprez,
c) promocja zdrowego stylu życia i aktywnego
spędzania wolnego czasu,
3) w dziedzinie przedsiębiorczość:
a) pomoc w różnych dziedzinach życia
społecznego gminy,
b) szczególne osiągnięcia w działalności
operacyjnej stowarzyszeń, przedsiębiorstw
i firm,
c) tworzenie nowych miejsc pracy,
d) szczególne osiągnięcia w różnych sferach
produkcji przemysłowej,
4) w dziedzinie rolnictwa, agroturystyki i ochrony środowiska:
a)pomoc w różnych dziedzinach życia spo-

łecznego gminy,
b) szczególne osiągnięcia w działalności operacyjnej stowarzyszeń, przedsiębiorstw i firm,
c) osiągnięcia w różnych sferach produkcji
zwierzęcej i roślin,
d)innowacyjność podejmowanych działań,
5) w dziedzinie wolontariatu i filantropii:
a) pomoc w różnych dziedzinach życia społecznego gminy,
b) poczucie odpowiedzialności i solidarności
z innymi,
c)wyróżniająca się współpraca przy organizowaniu różnych akcji, imprez,
d) współdziałanie w zespole, dzielenie się
doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami,
e) darowizna pieniężna lub materialna lub
usługowa na rzecz organizacji pożytku
publicznego, instytucji z gminy Barczewo;
6) w dziedzinie promocji:
a) udokumentowana szczególna promocja
miasta lub gminy Barczewo w okresie co
najmniej trzech lat.
10. Statuetka „Anioła Sukcesu” może być
przyznana w jednej kategorii nie częściej, jak raz
na pięć lat. Komisja może przyznać tylko jedną
statuetkę w jednej kategorii.
11.Decyzje Komisji Konkursowej są podejmowane na posiedzeniach zwoływanych i prowadzonych przez przewodniczącego Komisji
Sportu Turystyki Kultury i Promocji Gminy.
Z posiedzenia sporządza się protokół.
12. Wyniki konkursu podane będą na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie
oraz gazecie samorządowej.
13. Uroczystego wręczenia statuetek anioła
i honorowych dyplomów dokonuje burmistrz,
przewodniczący Rady Miejskiej i członkowie
Komisji Konkursowej na uroczystym spotkaniu.
14. Zmian w regulaminie dokonuje Rada
Miejska w formie uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kronika policyjna Grudzień
- 2 grudnia w Wipsowie w wyniku pożaru
budynku mieszkalnego poniósł śmierć jego
właściciel. Przyczyny pożaru nie są na razie
znane. Ustali je powołany biegły.
- 2 grudnia w Rejczuchach nieznany sprawca
poprzez przecięcie siatki ogrodzeniowej włamał
się na jedną z posesji i ukradł łódź wiosłową
o wartości 1.500 zł.
- 12 grudnia w Tumianach nie ustalony dotąd
sprawca wykorzystując nieuwagę domowników
wszedł do ich mieszkania skąd ukradł pieniądze
w kwocie 1.300 zł oraz dowód osobisty.
- 14 grudnia w Skajbotach miał miejsce pożar
stodoły wraz ze znajdującym się w niej mieniem.
Poszkodowany wycenił straty na ok. 100 tysięcy
złotych. Obecnie biegły z zakresu pożarnictwa
ustala co było przyczyną pojawienia się ognia.
- 14 grudnia w Barczewie nieustalony amator
cudzej własności wyciął 13 sztuk świerków.
Każde drzewko miało ok. 3 metrów długości.
Poszkodowany wycenił straty na 910 złotych.
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- 15 grudnia wieczorem 20-letni mieszkaniec
gminy Barczewo, będąc pod wpływem alkoholu,
wybił szybę okienną w mieszkaniu sąsiadki, po
czym zadzwonił na telefon alarmowy 997
informując, że popełni samobójstwo. Kilka
godzin później kryminalni z Barczewa
wytypowali i zatrzymali mężczyznę. Ten zeznał,
że wcale nie miał zamiaru odbierać sobie życia,
a jego telefon na Policję był formą żartu.
Policjanci będą wnioskowali do sądu o zwrot
kosztów poniesionych przez Skarb Państwa
w związku z wywołaniem fałszywego alarmu. Za
popełnienie tych czynów kodeks wykroczeń
przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywnę do 1.500 złotych.
- 17 grudnia w Wipsowie nieustalony sprawca
usiłował włamać się do pomieszczenia gospodarczego. Na przeszkodzie w dostaniu się do
środka stanęły jednak solidnie zabezpieczone
drzwi, które w wyniku nieudanej próby włamania
uległy znacznemu zniszczeniu.
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- 17 grudnia w Rejczuchach członkowie koła
łowieckiego znaleźli dzika złapanego we wnyki.
Stratę na rzecz Skarbu Państwa wyceniono na
2.300 złotych.
- 23 grudnia z jednej z firm na barczewskim
Zatorzu nieznany sprawca ukradł, po uprzednim
oderwaniu od stałej powierzchni, sejf w którym
było 56 tysięcy złotych. Sprawa w toku.
- 27 grudnia w Łęgajnach podczas suto
zakrapianej imprezy jeden z biesiadników ugodził
swojego kompana nożem. Mężczyzna został
zraniony w dłoń.
- 27 grudnia w Barczewie nieustalony sprawca
zniszczył szybę wystawową jednego ze sklepów
powodując stratę w wysokości 1.200 zł.
- 29 grudnia w Łapce dokonano kradzieży złotej
biżuterii, o łącznej wartości 2.700 złotych. Policja
ustala sprawcę.
W grudniu barczewscy policjanci zatrzymali
3 nietrzeźwych kierowców.
Zebrał Grzegorz Gawrylczyk

Szanowna Pani Dyrektor
JOLANTA PASTUSZENKO
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie

„Dla cierpiących najmniejsza radość
jest wielkim szczęściem”
Sokrates

Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej
pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich
Kawalerów Maltańskich w Warszawie
„Pomoc Maltańska” Oddział w Barczewie
Sprawozdanie z 48 sesji Rady Miejskiej w Barczewie
Ciąg dalszy ze str. 17

przeciwnym i 3 głosach wstrzymującym się
budżet został uchwalony.
Burmistrz Nitkowski podziękował radnym za
poparcie budżetu i powiedział, że w przeciągu
roku będzie on modyfikowany. Burmistrz
wspomniał także o potrzebie znalezienia
środków na podwyżki dla pracowników obsługi
i administracji w szkołach i przedszkolu. Niskie
wynagrodzenie tych pracowników stanowi nasz
wspólny smutek ponieważ praca tych osób jest
niezwykle potrzebna.
Przewodniczący Zbigniew Chlubicki zagadnienia związane z budżetem skomentował
następująco - Dużo mówimy na temat tego
budżetu i jaki by on nie był, to zawsze mógłby być
lepszy. Spójrzmy na to szerzej. Zapoznajmy się
z Zarządzeniem Burmistrza Barczewa oraz z Ustawą o finansach publicznych. Nasz budżet to
kwota ok. 50 milionów, wydatki to 42 miliony zł.
Poprzednie Rady takich wydatków inwestycyjnych nie miały. Przeznaczenie 12% budżetu
na wydatki inwestycyjne to naprawdę dużo.
Wystarczy popatrzeć, że dochody PIT to 8
milionów zł, a wydatki na oświatę to 9 milionów
z budżetu. Na pomoc społeczną - 9 milionów
złotych, z czego 3 miliony złotych ze środków
z naszego budżetu. Te pieniądze nie przychodzą
znikąd. Na te 2 zadania idzie 56% budżetu.
Wydatki inwestycyjne to 12%. Gdzie mamy
szukać oszczędności. Każdy chce oświetlenia,
chodników. Wszyscy czegoś chcą ale zawsze
trzeba widzieć i „Winien” i „Ma”. Wydatki
inwestycyjne w tych dobrych, poprzednich
latach nigdy nie były tak duże. Budżet jest ciężki
ale wielki szacunek dla Pani Skarbnik, że dała
radę to spiąć. W Regionalnej Izbie Obrachunkowej każdy projekt jest bardzo dokładnie
badany, analizowany i aby uzyskać tak dobrą
opinię przy takim procencie na wydatki
budżetowe, to należy stwierdzić, że praca
w stworzenie takiego projektu budżetu została
wykonana bardzo dobrze - podsumował
Przewodniczący Rady Miejskiej.
Grzegorz Gawrylczyk

W imieniu pacjentów i pracowników Powiatowego Szpitala Pomocy
Maltańskiej pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Warszawie „Pomoc Maltańska” Oddział w Barczewie pragniemy
złożyć serdeczne wyrazy
podziękowania nauczycielom i uczniom - wolontariuszom Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie za wizytę
w naszej placówce w dniu 20 grudnia 2013r. i przygotowanie pięknego
występu świątecznego dla naszych pacjentów.
To miłe spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia uświetnione
kolędami i życzeniami sprawiło naszym przewlekle chorym pacjentom
i ich rodzinom ogromną przyjemność i pozwoliło, aby czas oczekiwania
na przyjście Pana Jezusa stał się bardziej radosny i wzruszający.
Dziękując za kolejną wizytę w naszej placówce jesteśmy przekonani, że
pozostanie ona na długo w pamięci pacjentów i ich rodzin, a także
pracowników Szpitala.
Dyrektor
Ryszard Kudła

Wicedyrektor ds. medycznych
Edyta Skolmowska

Szanowna Pani Dyrektor
ALICJA SAWICKA
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie
W imieniu pacjentów i pracowników Powiatowego Szpitala Pomocy
Maltańskiej pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
w Warszawie „Pomoc Maltańska” Oddział w Barczewie
pragniemy złożyć serdeczne wyrazy
podziękowania nauczycielom i uczniom - wolontariuszom Gimnazjum
nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie za wizytę w naszej placówce
w dniu 17 grudnia 2013r. i przygotowanie pięknego występu kolęd
i jasełek oraz kartek świątecznych z życzeniami dla naszych pacjentów.
Chcielibyśmy podziękować za szczególną wrażliwość na drugiego
człowieka i radość, którą wnosicie w życie innych swoją obecnością.
Za wsparcie i trud włożony we wszelkie przygotowania związane
z uroczystościami świątecznymi dla naszych pacjentów oraz za
bezinteresowną pomoc i życzliwość okazaną
naszej placówce i pacjentom, którzy dobrze znają ból i cierpienie,
a rzadziej przeżywają chwile radości.
Szczególne podziękowania chcielibyśmy skierować do nauczycieli
– Pani Katarzynie Więckowskiej za przygotowanie jasełek, Pani Annie
Bułakowskiej za przygotowanie występu kolęd oraz Paniom Irenie
Klimaszewskiej i Alicji Czarneckiej – Zyskowskiej za przygotowanie
z grupą uczniów – wolontariuszy, kartek bożonarodzeniowych dla
naszych pacjentów.
Dziękując za wizytę jesteśmy przekonani, że serdeczne życzenia i miła
atmosfera podczas Państwa wizyty w naszej placówce, pozostaną na
długo w pamięci pacjentów i ich rodzin, a także pracowników Szpitala.
Dyrektor
Ryszard Kudła

Wicedyrektor ds. medycznych
Edyta Skolmowska

Podaruj swój 1% podatku na leczenie
i rehabilitacje Michała Łukaszuk.
Nie pozwól by Urząd Skarbowy
decydował za Ciebie!
Fundacja Dzieciom "Zdążyć z pomocą"
01-685 Warszawa ul. Łomiańska 5
Numer KRS 0000037904 Warszawa
tytułem: 1% OPP na leczenie dziecka nr 8038 Michał Łukaszuk.

