E
N
L
A
J
EC
P
S
E
I
N
WYDA

NR 8 (258) grudzień 2015

Święta Bożego Narodzenia
są swoistą drogą dostępu do głębszej rzeczywistości naszego bycia,
wprowadzeniem w perspektywę wiary,
gdzie odnajdujemy interpretację, prawdę życia.
To czas spokoju, którego potrzebujemy,
wezwanie aby człowiek poznał smak życia
i umiał marzyć o przyszłości, pamiętając o wewnętrznym odpoczynku.
Życzymy Wam i sobie, by świat był bezpieczny, przyjazny.
Rozumiejąc trudności czasów w jakich żyjemy,
troszczmy się nawzajem, dbajmy i dostrzegajmy najmniejsze piękno,
które daje nam radość i przestrzeń do działania.
Jesteśmy przekonani, że wszyscy budujemy świat, nową kulturę życia.
Niech te święta przyniosą prawdziwe wartości,
pogodę ducha i nieskończoność czasu.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Maciejewski

Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Wesołych Świąt!

Niechaj nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia będą pełne ciepła, miłości, rodzinnych
spotkań przy choince i radości z przyjścia na świat
Dzieciątka Jezus.
Aby przy świątecznym stole nie
zabrakło zrozumienia, wzajemnej życzliwości i rodzinnej
atmosfery, a Nowy Rok niósł ze
sobą szczęście i pomyślność
życzą
Dyrektor i Pracownicy
Zakładu Budynków
Komunalnych w Barczewie

Zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnym gronie
oraz szczęścia w nadchodzącym roku 2016
życzą
pracownicy
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w Barczewie
oraz
redakcja Wiadomości Barczewskich
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Z Urzędu Miejskiego w Barczewie
SPRAWOZDANIE Z PRAC REMONTOWYCH I BUDOWLANYCH INFRASTRUKTURY
DROGOWEJ NA TERENIE GMINY BARCZEWO W 2015 R.
Grudzień jest miesiącem podsumowań
oraz czasem refleksji nad tym, czego udało
się dokonać w mijającym roku. Chciałbym
podzielić się z Państwem informacjami na
temat prac remontowych i budowlanych
w zakresie infrastruktury drogowej, które
wykonaliśmy dla Państwa na obszarze
gminy Barczewo w 2015 roku. Część zadań
nadal trwa i znajdzie swój finał jeszcze
w tym roku. Kolejne to działania przygotowujące dokumentację pod planowane
inwestycje.
W mijającym roku zwróciliśmy
szczególną uwagę na poprawę stanu oraz
rozwój gminnej infrastruktury drogowej.
Zrealizowaliśmy 91 działań o różnej skali.
Łączny koszt wszystkich prac wyniósł
blisko 2,5 mln złotych.
Główne zadania zrealizowane w 2015 r.:
1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany – 197 075,00 zł
2. Przebudowa ul. Kwiatowej w Wójtowie
– 150 000,00 zł (w tym wkład własny
mieszkańców 50 000,00 zł)
3. Przebudowa odcinka ul. Różanej
w Wójtowie – 14 145,00 zł
4. Budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Wójtowo – I etap (ul.
Modrzewiowa, ul. Jarzębinowa, ul.
Klonowa, ul. Brzozowa) – 213 307,86 zł
5. Budowa oświetlenia ulicznego ul.
Północnej w Barczewie – 41 563,18 zł
6. Naprawy, remonty oraz bieżące
utrzymanie dróg gruntowych w gminie
Barczewo (Łęgajny, Bark, Wójtowo,
Barczewo, Nikielkowo, Zalesie, RadostySzynowo, Radosty-Frączki, LamkowoStare Włóki, Wipsowo, Ramsówko,
Ruszajny, Kierzbuń-Tumiany, Barczewko,
Bartołty Wielkie, Bartołty Małe, Biedowo,
Szynowo-Tęguty, Leszno, Maruny,

Skajboty, Kronowo-Łapka, Niedźwiedź)
– 393 917,00 zł
7. Remont i profilowanie wskazanych
odcinków gruntowych dróg powiatowych
w roku 2015 na terenie Gminy Barczewo
– 48 957,35 zł
8. Remont cząstkowy nawierzchni
bitumicznej drogi gminnej Nr 164028 G
(Rejczuchy-Zalesie) – 59 191,55 zł
9. Remont cząstkowy drogi gminne,j ul.
Grottgera w Barczewie – 11 214,39 zł
10. Remont wewnętrznej drogi gminnej
w miejscowości Jedzbark – 10 201,62 zł
11. Remont i odwodnienie wewnętrznej
drogi gminnej przy ul. Warmińskiej
w Barczewie – 10 491,90 zł
12. Budowa odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Malinowej
w Łęgajnach – 132 305,90 zł
13. Budowa odcinka kanalizacji
deszczowej i przepustu na drodze gminnej
w Wipsowie – 91 020,00 zł
14. Awaryjne remonty odcinków dróg,
przepustów, poboczy dróg gminnych
i dróg wewnętrznych w gminie Barczewo
– 89 827,27 zł
15. Budowa chodnika, ul. Graniczna
w Barczewie – 9 840,00 zł
16. Budowa chodnika wraz z
utwardzeniem placu przy ul. Miłej
w Barczewie – 99 076,50 zł
17. Remonty i awaryjne remonty
chodników na terenie gminy Barczewo
– 40 558,50 zł
18. Budowa parkingu przy ul. Miłej
w Barczewie – 163 834,62 zł
19. Budowa parkingu wraz z utwardzeniem placu przy ul. Wojska Polskiego
19 – 69 741,00 zł
20. Budowa parkingu wraz z utwardzeniem placu przy ul. Warmińskiej 54

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tumiany. Archiwum UM w Barczewie.
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– 59 999,40 zł
21. Budowa zatoki autobusowej
w miejscowości Łęgajny (ul. Ogrodowa)
– 114 267,00 zł
22. Zakup i montaż 5 wiat
przystankowych (Wójtowo, Kaplityny,
Barczewo) – 23 526,00 zł
23. Zakup, montaż, demontaż, naprawy
pionowych znaków drogowych oraz
odnowienie poziomych znaków
drogowych na terenie gminy Barczewo
– 41 595,18 zł
24. Opracowanie dokumentacji
budowy/modernizacji wiaduktu w miejscowości Nikielkowo – 88 560,00 zł
(w trakcie realizacji)
25. Wykonanie dokumentacji projektowej
budowy odwodnienia ul. Cedrowej
w Wójtowie – 13 530,00 zł (w trakcie
realizacji)
26. Opracowanie projektu budowy odwodnienia ul. Lipowej w Łęgajnach
– 8 856,00 zł (w trakcie realizacji)
Stan dróg na terenie gminy jest
ważnym czynnikiem rozwoju, a także
stanowi o Państwa komforcie oraz jakości
życia. To Państwo każdego dnia korzystacie
z tych dróg dojeżdżając do pracy, szkoły,
sklepów czy instytucji publicznych.
Doskonale znam i rozumiem potrzeby
w tym zakresie, a budowa i modernizacja
sieci dróg w gminie stanowi dla mnie jeden
z głównych kierunków działań. Świadczy
o tym chociażby zakres i wielość zrealizowanych w 2015 r. zadań w zakresie
infrastruktury drogowej, a także fakt
przygotowywanych dokumentacji projektowych, które umożliwią nam podjęcie
kolejnych inwestycji drogowych w przyszłym roku.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Z Urzędu Miejskiego w Barczewie

BARCZEWO W FAKTACH RMF FM
W sobotni poranek 5 grudnia 2015 r.
reporter RMF FM zawitał do Barczewa, do
Wenecji Północy, miasta o którym piszą, że
jest naszpikowane zabytkami. Tak zdecydowali słuchacze, którzy głosowali na
Barczewo w sondzie z cyklu „Twoje Miasto
w Faktach RMF FM”.
Relacje na żywo trwały co godzinę od
godz. 8.00 do 14.30, a nagrane rozmowy
pojawiały się także przez cały weekend.
Transmisja rozpoczęła się historyczną
podróżą po Barczewie, podczas której
odwiedziliśmy najcenniejsze zabytki, m.in.
cztery kościoły, Bramę Północną i wieżę
ratusza. O tym wszystkim opowiedział nasz
lokalny historyk, Wojciech Zenderowski.
Tuż przed godz. 10.00 na antenie można
było posłuchać, dlaczego Barczewo jest
nazywane Wenecją Północy, Miastem Wielu
Kultur. Burmistrz Lech Jan Nitkowski
zapraszał wszystkich słuchaczy RMF FM do
naszego miasta, które z dnia na dzień
pięknieje, gdzie były i możliwe, że będą
najsmaczniejsze lody w okolicy. Wspomniał
także o licznych mostach w mieście, które

powinny zasługiwać na szczególna uwagę ze
względu na historię, nasze dziedzictwo
kulturowe. Perełki, które nabiorą w niedługim czasie nowego wyglądu, obudzą się
do życia. Dalsze rozmowy na antenie
dotyczyły kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. O jego pamiątkach, wspomnieniach z listów opowiedziała Magdalena
Łowkiel-Klimek. Kontynuacją wątku
Nowowiejskiego była opowieść o wspaniałej uroczystości, festiwalu Chórów jego
imienia. Barczewo w maju tętni muzyką
klasyczną, o czym opowiedziała inicjatorka
całego wydarzenia, Danuta Zielonka.
Gorącym tematem na antenie była historia

barczewskiego zakładu karnego. O licznych
próbach ucieczek, a przede wszystkim
o najsłynniejszym zbrodniarzu wojennym
jakim był Erich Koch, opowiadał major
Andrzej Tankielun, oficer prasowy zakładu.
Jednym z punktów programu były także
rozmowy o lokalnym dziedzictwie kulinarnym. Mieszkańcy mogli skosztować
najlepszych serów kozich, najbardziej
naturalnego jogurtu produkcji Heleny
Wróblewskiej z agroturystki „Nad Arem”.
Nie zabrakło także Ireny Szczepańskiej ze
„Starego Folwarku”, która poczęstowała
mieszkańców domowym chlebem i tradycyjnie przygotowanymi wędlinami.
Niesamowita sobota zakończyła się „godko”
w gwarze warmińskiej Włodzimierza
Zdaniuka, który od 1947 r. jest mieszkańcem
Barczewa. Natomiast o historii zamkniętej w
popiele, czyli o „Warmińskich Pompejach”,
wykopaliskach w Barczewku z XIV, opowiedziała Agnieszka Markowicz.
Informacja Turystyczna,
Urząd Miejski w Barczewie

Z wizytą w Barczewie
O Barczewie można pisać wiele i bez
ograniczeń. To region, w którym dobrze się
żyje, zarówno mieszkając na stałe, jak i w
czasie krótkiego pobytu. Takie slow life
z tożsamością. Spacer po tak urokliwym
miasteczku staje się źródłem wiedzy na

temat obiektów kulturowych.
Niewątpliwie wrzesień był miesiącem
wizyt zagranicznych, zarówno delegacji
niemieckiej, jak i francuskiej, które
„podróżowały” po pięknym naszym
miasteczku i odkrywały najcenniejsze

zabytki. Spacer rozpoczynał się w neogotyckim ratuszu, gdzie można było
podziwiać z wieży ratuszowej panoramę
Barczewa. Kolejne miejsce to obiekt w nowej odsłonie czyli salon muzyczny im.
Feliksa Nowowiejskiego, jedyna zacho-

wana na Warmii synagoga oraz wszystkie
kościoły. Wyjątkowe miejsca, jakie ma do
zaoferowania wyjątkowe Barczewo. Mamy
więc do czynienia z obiektami kulturowymi, gdzie sztuka przybliża, staje się
sposobem, zdolnością do najbardziej
osobistego reagowania na bodźce świata
zewnętrznego, ujawniającą się w sposób
jedyny i wyjątkowy.
Informacja Turystyczna,
Urząd Miejski w Barczewie
Fot. Archiwum UM w Barczewie (3)
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Kulturalne Podsumowanie
Tegoroczna jesień w Barczewie
zaowocowała wieloma ciekawymi i nietuzinkowymi wydarzeniami. W tym artykule
znajdziecie Państwo przegląd najciekawszych wydarzeń kulturalnych, organizowanych przez Centrum KulturalnoBiblioteczne w okresie od września do
grudnia.
W tym roku coroczne dożynki odbyły się
w miejskim amfiteatrze. Stoi za tym wybór
gminy Barczewo na organizatora tegorocznych dożynek powiatowych, a co za tym
idzie – ogromnego podniesienia rangi
imprezy. 5 września pogoda niezwykle
dopisała. Obchody rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą w kościele pw. św. Anny.
Następnie oficjele oraz rolnicy ruszyli
korowodem do samego amfiteatru. Podczas
obchodów wręczono, jak co roku, dyplomy
i nagrody za najlepsze osiągnięcia w różnych
dziedzinach rolnictwa – zarówno dla osób
z Gminy Barczewo, jak i z całego powiatu.
Program artystyczny był bardzo zróżnicowany – zabawę ludową, ośpiewanie
wieńców oraz krótki koncert zapewnił zespół
Węgojska Strużka. Dobrą zabawę zapewnił
zespół disco polo Faster oraz lokalna grupa
Cover Day. W międzyczasie odbyło się kilka

wersytetu Trzeciego Wieku w Barczewie.
Uniwersytet, który działa w strukturach
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze”, zrzesza w swoich strukturach
już ponad 100 osób. Podczas uroczystości

zespołu muzyki cerkiewnej Kliros pod
kierownictwem Jana Połowianiuka. Zespół
wykonał piękne pieśni, tym razem nie tylko
ze Wschodu.
W tym roku pracownicy Centrum
postanowili zorganizować wydarzenia
związane z Halloween. 29 października, w
sali widowiskowej Domu Kultury, odbyło
się „Halloweenowe Czarowanie” czyli
warsztaty artystyczne dla maluszków. Grupy
z przedszkola miały za zadanie stworzenie
własnych „dyń” z materiałów takich jak
wata, bibuły, skarpety. Opiekunki zaś
wycinały lampiony z prawdziwych dyń. 30
października w Skarbcu Kultury Europejskiej odbył się Halloweenowy Maraton
Filmowy. Miłośnicy horroru natrafili na istną
ucztę. Na dużym ekranie można było

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski(2)

ważnych akcji. Pracownicy Centrum
Kulturalno-Bibliotecznego przygotowali
inscenizację fragmentu „Lalki” w ramach
akcji Narodowego Czytania Lalki, zainicjowanej przez prezydenta RP, Bronisława
Komorowskiego. Można było zobaczyć
również pokazy sportowe oraz liczne
atrakcje, przygotowane przez mieszkańców
zrzeszonych w sołectwa i stowarzyszenia.
7 października w Skarbcu Kultury
Europejskiej odbyła się inauguracja
pierwszego roku akademickiego Uni-

nastąpiła immatrykulacja, zaśpiewano
„Gaude Mater” oraz „Gaude Amus”,
rozdano też oficjalne legitymacje członków
uniwersytetu. Oprócz samych studentów
i zainteresowanych, pojawili się również
oficjalni goście – władze Barczewa w osobach burmistrza Lecha Jana Nitkowskiego
i przewodniczącego rady miejskiej Andrzeja
Maciejewskiego, oraz między innymi rektor
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
i senator RP, Ryszard Górecki. Artystycznego blasku uroczystości dodał występ
Fot. A. Jędraszek
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Kulturalne Podsumowanie
Ciąg dalszy ze str. 5

zobaczyć takie filmy jak „Carrie”, „Sinister”
czy „Obecność”.
Obchody Święta Niepodległości odbyły
się w kilku miejscach. O godzinie 10:00
rozpoczęły się uroczystą mszą w kościele
pw. św. Anny, następnie w odnowionej sali
Ratusza zaprezentowano inscenizację, którą
przygotowali uczniowie z Gimnazjum nr 1.
Był to montaż słowno-muzyczno-filmowy,

ciemności” Agnieszki Holland.
Koncert Pamięci Marka Grechuty, który
odbył się 20 listopada, okazał się największym wydarzeniem artystycznym tego
sezonu w Skarbcu Kultury Europejskiej.
Zgromadził najliczniejszą rzeszę ludzi
– Skarbiec wręcz pękał w szwach.
Wydarzenie to co roku gości w Barczewie,
wcześniej pod nazwą „Świecowisko”. W

dokazuj”. Oprócz głównego składu,
wystąpiły też inne grupy – Verde oraz Kapela
Wspaniałego Teatru Bez Nazwy.
6 grudnia, również w Skarbcu Kultury
Europejskiej, odbyła się Rodzinna Zabawa
Mikołajkowa. Licznie zgromadzona grupa
dzieci, od najmłodszych aż do gimnazjalistów, wraz z opiekunami, wykonała
piękne ozdoby choinkowe. W międzyczasie
odbyły się konkursy z nagrodami – między
innymi wykonanie najdłuższego łańcucha,
Mikołaja według wzoru, czy świąteczne
karaoke. Na koniec uczestnicy mieli okazję
obejrzenia bajki „Kraina Lodu” na dużym
ekranie.
Opracował
Bertrand Abramczyk

XXI Powiatowy
Przegląd Grup Kolędujących
Barczewo 2015.

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski

który przedstawiał historię utraty i odzyskania niepodległości. Ułożony w niezwykle interesujący i nietuzinkowy sposób,
przykuł uwagę licznej widowni. Część
ratuszową zakończył występ chóru
„Moderato” z repertuarem patriotycznym.

tym roku odbył się pod hasłem „10 ważnych
słów”.
Liczna grupa artystów, która gromadzi
się specjalnie na to wydarzenie, była
kierowana przez Krzysztofa Lewandowskiego, olsztyńskiego barda. Skład

4 grudnia 2015 r. odbył się XXI
Powiatowy Przegląd Grup Kolędujących
Barczewo 2015.
Komisja w składzie:
1. Władysław Katarzyński- przewodniczący
2. Halina Bronka
3. Danuta Zielonka
po dokonaniu oceny wszystkich grup
występujących w przeglądzie postanowiła
przyznać następującego miejsca i nagrody:
1. nie zostało przyznane
2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu,
2. Przedszkole Miejskie w Barczewie,
3. Gimnazjum w Purdzie.
Wyróżnienia:
- Stowarzyszenie Dzieci Wojny z Piecek,
- Przedszkole Publiczne w Łęgajnach,
- Szkoła Podstawowa w Barczewie,
- Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie.

Fot. A. Jędraszek (2)

Dalsza część obchodów miała miejsce
w Skarbcu Kultury Europejskiej. O godzinie
16:00 odbyła się projekcja filmu „W
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koncertowy liczył 13 osób. Zaprezentowano
takie piosenki z repertuaru Grechuty, jak
„Odkąd jesteś”, „Miłość”, „Wolność”, „Nie
GAZETA SAMORZĄDOWA 8 (258) grudzień 2015

Nagrody indywidualne:
- Kinga Dowgiałło,
- Marta Bergolc,
- Krystyna Gleba.
Zapraszamy za rok!
Redakcja

Informacje

Niedziela ze ślimakiem Cittaslow
W słoneczną niedzielę 27 września
zorganizowano, jak co roku w Barczewie,
„Niedzielę Cittaslow”, tym razem pod
hasłem „Dzień ślimaka – ekologiczna
wyprawa i świetna zabawa!”. Imprezę
uroczyście zainaugurowano paradą wesołych ślimaków, przygotowanych specjalnie na konkurs. Wydarzenie podzielono na
dwie części. W pierwszej przekazywano
wiedzę ekologiczną poprzez ciekawą
formę zabawy, rodzinne zwiedzanie
obiektów kulturowych Bar-czewa oraz
liczne konkursy. Dzieci mogły ułożyć
wielkiego ślimaka Cittaslow, zatańczyć

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski(2)

i turlać ślimaka, wzięły także udział
w konkursach na najlepszego hodowcę
ślimaka i mistrza segregacji. Następnie
zwiedzano „na okrętkę” obiekty kulturowe,
w tym ratusz, Skarbiec Kultury Europejskiej czy Salon Muzyczny im. F.
Nowowiejskiego. Jednocześnie odbył się
integracyjny plener malarski oraz projekcja
filmów z włoskim motywem w Salonie
Muzycznym. W drugiej części imprezy
odbył się wspaniały koncert kameralny
zespołu PRO MUSICA ANTIQUA wraz ze
specjalnymi gośćmi: Ewą AlchimowiczWójcik (sopran) i Michałem Skiepko,
z komentarzem Marka Marcinkowskiego.
Imprezę przygotowali pracownicy Infor-

Fot. A. Jędraszek

macji Turystycznej Urzędu Miejskiego
oraz Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
w Barczewie.
Magda Łowkiel-Klimek

Świąteczna zbiórka żywności
Na terenie gminy Barczewo, w dniach
4-5 grudnia 2015 r., po raz kolejny odbyła
się Świąteczna Zbiórka Żywności we
współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. Na terenie naszej gminy głównym
organizatorem było Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie,
akcję koordynowała zaś Danuta Zielonka.
Dzięki dużemu zaangażowaniu organizacyjnemu, żywność zbierana była na
terenie gminy w 18 sklepach, przy udziale
157 wolontariuszy, w tym 29 osób
dorosłych (SIO – 4 osoby, Gimnazjum – 2
osoby, kierowca – 1 osoba, Zakład Karny –
4 osoby, Szkoła Podstawowa w Łęgajnach
– 8 osób, Wójtowo – 8 osób, Szkoła
w Ramsowie – 2 osoby). Firma Tewes Bis
użyczyła samochodu do transportu
żywności. W trakcie zbiórki mieszkańcy
przekazali 1562,2 kg najpotrzebniejszych
artykułów z długim terminem ważności,
takich jak mąka, cukier, makaron, kasze,
ryż, konserwy itp. Z zebranej żywności
przygotowano 213 paczek, które dotarły za
pośrednictwem dzieci do rodzin najbardziej potrzebujących pomocy.
Przygotowano również 8 paczek dla
osób indywidualnych w trudnej sytuacji

Fot. Archiwum SiO

rodzinnej i materialnej. Ponadto, na
dożywianie zbiorowe dzieci – do stołówki
i świetlicy szkolnej – przekazano 132,34 kg
żywności. W ten sposób, poprzez wspólne
solidaryzowanie się w pomocy potrzebującym i dzięki hojności wszystkich osób,
które włączyły się w tę akcję, kilkaset
rodzin odczuje wsparcie i święta staną się
weselsze i szczególne.
Zarząd Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie pragnie
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serdecznie podziękować wszystkim
pomocnikom i ofiarodawcom za hojne
obdarowanie najbardziej potrzebujących
rodzin. Zaś wszystkim Państwu oraz
członkom, wolontariuszom i sympatykom
Stowarzyszenia, składa życzenia wspaniałych, zdrowych, spokojnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego
Nowego Roku
Danuta Zielonka,
Magdalena Łowkiel-Klimek
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Kawiarnia naukowa u Feliksa
W Barczewie powstała ciekawa i pożyteczna inicjatywa. 22
października 2015 r. zainaugurowano kawiarnię naukową
w Salonie Muzycznym im.
Feliksa Nowowiejskiego.
Kawiarnie naukowe funkcjonują już wiele lat w Polsce i za
granicą. Ideą jest przedstawianie
w sposób przystępny tematów
dotyczących kultury, historii lub
przyrody oraz innych dziedzin
naukowych, które na co dzień są
dostępne tylko na uniwersytetach, w środowiskach naukowców i profesorów. Pan Stanisław Czachorowski, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który wspiera i organizuje
kawiarnie naukowe w Olsztynie, dostrzegł
potencjał w Barczewie pod wieloma
względami, a pomysł na kawiarnię
naukową w muzeum zrodził się w czasie
„Niedzieli z Cittaslow”.
Kawiarnię naukową w Barczewie
otwarto pod patronatem Centrum Badań
nad Dziedzictwem Kulturowym i Przyrodniczym UWM w Olsztynie oraz nieformalnego klubu profesorów Collegium
Copernicanum, podczas Tygodnia Otwartej
Nauki, co podkreśliło tę potrzebę łączenia
nauki akademickiej z lokalnymi pasjonatami zdobywania wiedzy. Krótkie i przystępne wykłady połączone są z koncertem.
Pierwszym gościem w naszej kawiarni
był pan Wojciech Zenderowski, lokalny
historyk, skarbnica wiedzy o Barczewie

Na spotkaniu listopadowym
pan prof. Stanisław Czachorowski
wygłosił arcyciekawy wykład
o „Tajemnym życiu ślimaków
i związkach przyrody z kulturą”.
Opowiedział w nim m.in. o ślmaku winniczku, o ślimaczych
amorach i strzałce miłosnej.
Okazało się, że powolne życie
ślimaka jest pełne tajemnic i inspiracji do życia na prowincji.
W drugiej części spotkania
wysłuchaliśmy koncertu w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycznej
I i II st. im. F. Chopina w Olsztynie,
Fot. S. Czachorowski z klasy wokalnej Ewy Alchii wydawca książek o jego historii. Bardzo mowicz-Wójcik, doskonałej śpiewaczki,
ciekawie opowiedział o dawnych mie- wszystkim nam znanej i podziwianej. Na
szkańcach Barczewa, m.in. o pierwszym naszej scenie salonowej, w repertuarze
Burmistrzu i miejscach, które już nie największych polskich i zagranicznych
istnieją w naszym mieście. Mogliśmy kompozytorów, wspaniale zaprezentowali
obejrzeć również archiwalne zdjęcia i się uzdolnieni wokaliści – Wioleta
dokumenty. Potem odbył się wspaniały Waśniewska, Ewa Szydłowska, Dawid
koncert w wykonaniu Daniela Rupiń- Jenczewski i Damian Giczewski. Wokaskiego, multiinstrumentalisty, kompo- listom akompaniowała wyborna pianistka,
zytora i hejnalisty, który codziennie Lucyna Żołnierek-Frenszkowska. Wspaw południe z wieży ratuszowej w Olsztynie niale zagrała również młoda pianistka,
odgrywa na trąbce Hymn Warmiński Agata Nowosad. Kawiarni towarzyszyła
Feliksa Nowowiejskiego. Koncert, w któ- wystawa prac uczestników warsztatów
rym muzyk zawarł wiele własnych tkackich prowadzonych przez Janinę
kompozycji, zakończył właśnie Hymnem, Sznajder – uczennicę Barbary Hulanickiej.
którym wszystkich nas wzruszył. Wszystko Poczęstunek ufundował Sklep Spożywczoodbyło się w kawiarnianym, kameralnym Przemysłowy „Pszczółka” Sylwia Wojtach,
klimacie przy kawie, herbacie i słodkim za co serdecznie dziękujemy. Zapraszamy
poczęstunku, który ufundował Sklep na kolejne cykliczne spotkania kawiarSpożywczo-Przemysłowy państwa Ję- niane!
drasik.
Magda Łowkiel-Klimek

Warsztaty tkackie ku czci Państwa Hulanickich
W czerwcu tego roku w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie otwarto Pracownię poświęconą Barbarze i Andrzejowi Hulanickim,
wybitnym artystom zajmującym się
tkactwem artystycznym oraz animatorom
kultury. W czasie zajęć wakacyjnych

odbyły się pierwsze dziecięce warsztaty
tkackie, które zorganizowano wspólnie
z panią Janiną Sznajder, wspaniałą artystką
tworząca przepiękne gobeliny, uczennicą
Barbary Hulanickiej. Ramki, na których
dzieci uczyły się tkać, wykonał pan Wiktor
Zacharewicz. Natomiast od jesieni trwają

warsztaty tkactwa artystycznego dla
każdego, na które zgłosiło się ponad 10
osób nie tylko z miasta, ale i gminy
Barczewo. Stworzyła się wspaniała grupka
osób zapalonych do twórczej pracy.
Instruktażu również podjęła się pani Janina
Sznajder. W rodzinnej atmosferze powstały
już pierwsze „szmaciaki”, teraz jesteśmy na
etapie dywaników, a plany mamy naprawdę
ambitne. Tworzymy na ramkach i na
profesjonalnych stojakach, które przygotowali nam dobrzy ludzie, nie chcący
ujawniać się publicznie. Wszystkim
serdecznie dziękujemy za twórcze
zaangażowanie i piękne tworzenie.
Pierwszy pokaz naszych prac zorganizowano podczas listopadowej kawiarni
naukowej w muzeum. Będą na pewno
kolejne. Jeśli ktoś ma chęć do nas dołączyć,
zapraszamy.
Magda Łowkiel-Klimek
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Fot.Archiwum warsztatów

Co widać i słychać
z barczewskiej wieży,
czyli barczewska szopka 2015
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Cztery lata Klubu Poetów Ziemi Barczewskiej
W listopadzie minęły 4 lata, odkąd
powstał Klub Poetów Ziemi Barczewskiej.
Początki były nieśmiałe. Spotkali się obcy
sobie ludzie, którzy nagle musieli
uzewnętrznić swoje myśli i odczucia
przelane na papier. Ale widać polubili takie
uzewnętrznienia. Po jakimś czasie
początkujący pisarze, tekściarze i poeci
stali się sobie bliscy i stworzyli rodzinna
atmosferę. Do tej pory jest poetycko,
twórczo i zawsze rodzinnie. Powstają
nowe, coraz odważniejsze wiersze, teksty,
spisywane są własne myśli, refleksje,
smutki i radości. Piszący przychodzą
i odchodzą, niektórzy są wierni nieustannie,
niektórzy wyjeżdżają i wracają. Pisarze są
w różnym wieku. Najmłodsza – gimnazjalistka – już wyfrunęła z rodzinnego
i poetyckiego domu, ale wraca do nas
i śledzi nasze losy.
Dziękujemy naszym wszystkim

Fot. Archiwum CK-B (2)

cudownym poetyckim duszom, które były
lub nadal są z nami. Są to: Roksana
Bałabon, Janina Domurad, Janina Gruda,
Jadwiga Janicka, Danuta Łowkiel, Anna
Snochowska, Katarzyna Suraj, Mirela

Romanowska, Marian Auguścik, Zbigniew
Brydniak, Bernard Chojnowski, Bartosz
Ławrynkiewicz, Bolesław Pączyński,
Wojciech Zenderowski i Jan Zieliński. 18
listopada spotkaliśmy się tradycyjnie
w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego, aby uczcić cztery wspólne lata.
Spotkanie było mieszanką słów czytanych
i śpiewanych, bowiem na naszej kameralnej
scenie wystąpiły młode, urocze wokalistki
– Jola i Asia Zychowicz oraz Paulina Sęk,
która zaprezentowała swoją twórczość
pisarską i również dołączyła do Klubu jako
najmłodsza obecnie poetka. Prezesem
Klubu jest pani Agnieszka Chojnowska – na
co dzień instruktor w Centrum KulturalnoBibliotecznym w Barczewie. Spotkanie
zakończyła degustacja przepysznego tortu
przygotowanego przez panią prezes.
Życzymy kolejnych wspólnych poetyckich
lat! A jeśli ktoś z Państwa pisze do szuflady
i chciałby się podzielić publicznie swoimi
tekstami, to serdecznie zapraszamy!
Magda Łowkiel-Klimek

Przyjaciółka Warmii
11 grudnia w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie odbyła się uroczystość nadania przez Kapitułę Stowarzyszenia Dom Warmiński tytułu „Przyjaciel Warmii roku 2014” Annie Rok,
kierownikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie. Cyklicznie od 2016
roku Kapituła, w skład której wchodzą
Jarosław Kogut, Adam Sierzputowski,
Stanisław Achremczyk i Edward Cyfus,
przyznaje ten zaszczytny tytuł i wręcza
statuetkę Copernicusa osobom i instytucjom, które swą działalnością wnoszą
wkład w rozwój Warmii. Ceremonii
towarzyszył wykład dr hab. Izabeli
Lewandowskiej z UWM w Olsztynie pt.
„Tożsamość warmińska”.
Fot. B. Abramczyk
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11 listopada w przedszkolu

Fot. Archiwum Przedszkola Miejskiego (3)

11 listopada to niezwykle ważna data dla każdego
Polaka – to dzień, kiedy nasza ojczyzna odzyskała wolność
po wielu latach niewoli. Znaczenie tego wydarzenia oraz
szacunek i miłość do naszego kraju staramy się ukazywać
dzieciom już od najmłodszych lat. Z tej okazji,
w poniedziałek 9 listopada, w murach Przedszkola
Miejskiego w Barczewie odbyła się akademia z okazji Święta
Niepodległości. Głównym celem spotkania było kształtowanie miłości i przywiązania do kraju ojczystego, jego
kultury i tradycji oraz poznanie symboli narodowych naszego
kraju. Przygotowany na ten dzień montaż słowno-muzyczny
poruszał wszystkie ważne dla małego patrioty kwestie.
W wierszu i piosence dzieci wyraziły swój szacunek
i przywiązanie do ojczyzny. Nie mogło zabraknąć recytacji
znanego, a wciąż jakże wymownego wiersza W. Bełzy
„Katechizm polskiego dziecka”, który to z dumą recytuje
kolejne już pokolenie. Na zakończenie z należytą uwagą
i właściwą postawą odśpiewaliśmy nasz Hymn Narodowy
– „Mazurek Dąbrowskiego”.
Spotkanie to stanowiło niezbędny element w kształtowaniu postawy patrioty już od najmłodszych lat. Budowanie
u dzieci poczucia, że należą do wspólnoty, którą łączy
pochodzenie i miejsce zamieszkania, jest niełatwym, lecz
niezwykle ważnym przedsięwzięciem. Okazuje się, że 11
listopada to rocznica poważna i wielka, ale możliwa do
uczczenia również przez przedszkolaki, czego sami byliśmy
świadkami. Mamy nadzieję, że zaszczepiony teraz
w dzieciach szacunek i przywiązanie do kraju ojczystego
będzie stanowić podłoże do rozwoju tych uczuć na dalszych
etapach ich życia.
Elżbieta Dąbrowska,
Karolina Łesyk, Elżbieta Jabłońska

Dzień Misia w Przedszkolu Miejskim w Barczewie
25 listopada 2015 obchodzimy Światowy Dzień Pluszowego Misia, i tak też
było w naszym przedszkolu. Odwiedziła
nas wspaniała rodzina misiów, która
wystąpiła przed dziećmi. Dzieci z grup II
i III zaprezentowały przed publicznością
przedszkolną wiersze. Wszystkie dzieci
śpiewały wspólnie piosenki. Jedną z nich
był kultowy utwór „Jestem sobie mały
miś”, rozpoczynający bajkę „Miś Uszatek”,
który dzieci uwielbiają.
Nowością na uroczystości przedszkolnej był konkurs wiedzy o misiach.
Przedszkolaki odpowiadały na pytania
dotyczące misiów, między innymi dlaczego

niedźwiedź polarny jest biały, co jedzą
niedźwiedzie, lub jakich przyjaciół ma
Kubuś Puchatek.
Na zakończenie uroczystości Pani
Dyrektor, Dorota Mikołajczuk, wręczyła
nagrody przyznane w konkursie „Miś
- przyjaciel przedszkolaka”.
Dzieci wspólnie z rodzicami czy
dziadkami uszyły piękne misie, które
można było obejrzeć na wystawie na
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przedszkolnym korytarzu. Nagrody otrzymało 32 dzieci, 12 z nich zostało wyróżnionych. Komisja konkursowa miała
ogromny problem z wyborem najlepszych
prac. Dziękujemy rodzicom oraz dziadkom
za ogromne zaangażowanie się w konkurs.
Monika Ogonowska, Elżbieta
Dąbrowska, Karolina Łesyk, Lidia
Siemianowska

Informacje

Przedszkole Promujące Zdrowie
„W naszym przedszkolu każdy dobrze wie, co jest zdrowe, a co nie”

Fot. Archiwum Przedszkola Miejskiego (2)

Przedszkole Miejskie w Barczewie w dniu
29.09.2015 r. na Wojewódzkiej Konferencji
Szkół Promujących Zdrowie w Elblągu
otrzymało Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca
Zdrowie”. Przedszkole spełnia wymogi
procedury przyznawania certyfikatu, przygotowuje młode pokolenie do zdrowego stylu
życia, do aktywnego uczestnictwa w życiu
społecznym, kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz wspiera
społeczność przedszkolną w rozwijaniu
dialogu człowieka z człowiekiem.
Idea, koncepcja, zasady tworzenia oraz
wiedza na temat projektu „Szkoła Promująca
Zdrowie” została szczegółowo przekazana
całej społeczności przedszkolnej.
Przedszkole Miejskie w Barczewie liczy
10 oddziałów (razem 234 dzieci). Prowadzimy szeroko pojętą edukację zdrowotną
w odniesieniu do całego środowiska
lokalnego. Nasze działania wspierają liczne
instytucje, m.in. Ośrodek Zdrowia, Komenda
Policji, Centrum Kulturalno-Biblioteczne,
Straż Pożarna, Olsztyńskie Centrum Edukacji
Ekologicznej, Katedra Pszczelarstwa
w Olsztynie, Sanepid, Szkoła Podstawowa
w Barczewie, Warmińsko Mazurska Izba
Rolnicza.
Promowanie zdrowego stylu życia cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci oraz
rodziców, którzy wspierali nas przy wdrażaniu treści prozdrowotnych, organizowaniu
spotkań ze specjalistami: dietetyczką, stomatologiem, farmaceutą, pielęgniarką, lekarzem, sportowcem i kucharką.
Nasze działania w ramach programu są
systematycznie realizowane na wielu płaszczyznach życia przedszkola. W ostatnich
dwóch latach skupiliśmy się na realizacji
dwóch priorytetów:

1. Wspomaganie rozwoju ruchowego całej
społeczności przedszkolnej poprzez aktywny
tryb życia z zachowaniem bezpieczeństwa.
Efektem podjętych działań jest m.in.:
przyjmowanie prawidłowej postawy dzieci
podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych,
precyzyjne i dokładne wykonywanie ćwiczeń, przestrzeganie przez przedszkolaków
zasad bezpieczeństwa podczas zabaw
i korzystania ze sprzętu sportowego. Ponadto
rodzice znają i potrafią bawić się z dziećmi
w tradycyjne dla wieku przedszkolnego gry
i zabawy ruchowe. Wzrosła świadomość
rodziców i dzieci o potrzebie aktywności

fizycznej – znają więcej sposobów na
aktywne spędzanie czasu wolnego. Swoje
umiejętności dzieci zaprezentowały podczas
Wojewódzkiej Olimpiady Sportowej w Olsztynie „Bawimy się zdrowo i sportowo”.
2. Wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych, wdrażanie do spożywania
zdrowej żywności (m.in. warzyw, owoców,
kasz, nabiału) oraz przezwyciężanie niechęci
do próbowania nowych potraw. Efektem
podjętych działań jest m.in.: przekonanie
rodziców o ograniczeniu dzieciom słodyczy
i napojów słodzonych na rzecz owoców
i warzyw, wyeliminowanie złych nawyków
żywieniowych. Znacznie wzrosła wiedza
społeczności przedszkolnej o zachowaniach
prozdrowotnych. Przedszkolaki z większym
przekonaniem i ufnością próbują nowych,
zdrowych potraw, potrafią dbać o zdrowie
w różnych aspektach. Rodzice mają większą
świadomość o zdrowym odżywianiu się,
częściej przygotowują posiłki wspólnie
z dziećmi. Rodzice bardzo chętnie włączali
się w organizację promowania zdrowego
stylu życia.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów
podjętych działań w ramach projektu i w
dalszym ciągu będziemy propagować zdrowy
styl życia, zdrowie fizyczne i psychiczne
naszych wychowanków i całej społeczności
przedszkolnej.
Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym za wspieranie naszych działań.
Dorota Sobiechowska,
Bożena Iwaszko

ŚWIĘTO DRZEWA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM W BARCZEWIE
Dzień Drzewa wymyślił w 1872 roku w USA znawca i miłośnik przyrody – Juliusz Morton, kierując
się powiedzeniem, że „inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na
przyszłość”. My w naszym przedszkolu zdecydowaliśmy się spojrzeć w przyszłość, ponieważ naszym
marzeniem jest żyć i cieszyć się pięknem przyrody. By te marzenia mogły się spełnić, szczególnie
w takich dniach należy zatrzymać się i zrobić coś dla natury, dlatego chętnie i z radością 8
października zorganizowaliśmy Święto Drzewa. Przedszkolaki z wychowawcami, obchodząc Dzień
Drzewa, prowadzą zajęcia z edukacji ekologicznej oraz akcję sadzenia drzew. Dzieci wraz z paniami
zaczęły już dużo wcześniej przygotowania do tego święta, wykonując pracę plastyczną pt. „Jesień
wokół nas” oraz przestrzenne drzewa. Były kasztanowce, dęby i brzozy... W dniu uroczystości
przedszkolny hol zmienił się w przepiękny jesienny las. Dzieci recytowały wiersze o drzewach,
śpiewały piosenki oraz wystąpiły w inscenizacji. pt. „Rozmowa drzew”, która mówiła o tym, jak
drzewom jest smutno, gdy dzieci je niszczą. Na
zakończenie wszystkie przedszkolaki obiecały
dbać o każde drzewo oraz zwracać uwagę
osobom, które tego nie przestrzegają.
Kształtowanie wśród dzieci postaw proekologicznych oraz rozwój poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne jest niezwykle
ważnym zadaniem. Mamy nadzieję, że prowadzone przez nas działania wpłyną pozytywnie na
uwrażliwianie dzieci na piękno otaczającej nas
przyrody.
Anna Kadłubowska, Agnieszka Ławicka,
Monika Ogonowska
GAZETA SAMORZĄDOWA 8 (258) grudzień 2015
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Wieści z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Barczewie
W środę 2 grudnia br., w Skarbcu
Kultury Europejskiej przy ul. Grunwaldzkiej 15 (dawny kościół ewangelicki),
Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprosił
studentów i mieszkańców na wykład pt.
„Piśmiennictwo polskie w XIX i XX
stuleciu nie tylko na Warmii”. Wykład
poprowadził dr Jan Chłosta – historyk,
badacz dziejów Warmii, publicysta, krytyk
literacki i encyklopedysta, który wstępem
opatrzył ostatnio wydaną publikację pod
tym samym tytułem. Prezes UTW Anna
Rok, otwierając spotkanie z historykiem,
serdecznie przywitała przybyłych na
wykład gości i studentów. Przed wykładem
burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski,
podziękował dr Janowi Chłoście za trud
włożony w opracowanie prezentowanej
publikacji, które każdemu z nas winno być
znane. Przybliża nam ono bowiem kulturę
– tę dawną – na Warmii. Tym bardziej, że
przewijają się w nim wątki historyczne
dotyczące Barczewa.
Wydawcą wspaniałego dzieła o tytule
„Piśmiennictwo polskie w XIX i XX
stuleciu nie tylko na Warmii przez ks. W.
Barczewskiego” była Agencja WIT Witold
Mierzejewski. Podczas wykładu dr Jan
Chłosta nadmienił, że oficyna wydawnicza
Witolda Mierzejewskiego wydała także
inne dzieło księdza Walentego Barczewskiego – „Geografia Polskiej Warmii”.
Pięknie wydana i bogata w zdjęcia książka
opowiada o regionalnej historii, geografii
i obyczajach. Przy tej okazji historyk
przybliżył słuchaczom sylwetkę księdza
Barczewskiego, jego prace, zaangażowanie
na rzecz piśmiennictwa oraz jego badania
dziejów Warmii. Dodał także, że 4 grudnia
1946 roku Zarząd Miejski podjął uchwałę
o zmianie nazwy z „Nowowiejsk” na

„Barczewo”, którą to nadano dla uczczenia
pamięci księdza Walentego Barczewskiego, zasłużonego działacza warmińskiego i niestrudzonego rzecznika
polskości Warmii, etnografa, pisarza i bojownika o polskość Warmii. Wspomniał
także inną postać związaną z Barczewem,
która w historii piśmiennictwa odegrała
znaczną rolę, a mianowicie księgarza
Eugeniusza Buchholza, który odkupił od
Adama Napieralskiego księgarnię znajdującą się naprzeciw ratusza w Barczewie.
Dodajmy, że po 1945 roku w tym samym
budynku na parterze mieściła się księgarnia
im. Feliksa Nowowiejskiego. Jak można
przeczytać za ks. W. Barczewskim,
Eugeniusz Buchholz lepiej pisał po polsku
niż mówił. W części drugiej spotkania,
wydawca Witold Mierzejewski nawiązał do
obu publikacji wydanych przez jego
oficynę, opowiedział o ich powstaniu

i pracach nad nimi, a także o fotografiach
wykonanych przez siebie. Na koniec dr Jan
Chłosta i Witold Mierzejewski otrzymali
upominki i podziękowania od burmistrza
Barczewa i Anny Rok.
Przypomnijmy, że 8 października
w Skarbcu Kultury Europejskiej przy ul.
Grunwaldzkiej 15 odbyła się podniosła
uroczystość, a mianowicie inauguracja
I semestru roku akademickiego 2015/2016.
Po inauguracji odbyły się cykliczne
wykłady prowadzone przez olsztyńskich
naukowców.
W listopadzie odczyt przeprowadził dr
Robert Syrwid, nauczyciel historii, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, członek
olsztyńskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, a także Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Tytuł spotkania
brzmiał „Starostowie powiatu olsztyńskiego w latach 1945-1950. Materiały
biograficzne”.
25 listopada odbyło się także spotkanie
z podróżnikami – Małgorzatą i Stefanem
Zielińskimi. Wcześniej, wraz z Ochotniczą
Strażą Pożarną, Uniwersytet Trzeciego
Wieku zorganizował szkolenie z zakresu
ratowania życia. Uniwersytet Trzeciego
Wieku, wychodząc naprzeciw potrzebom
miejscowej społeczności, oprócz organizacji wykładów dla studentów i mieszkańców założył Koło Brydżowe, zorganizował zajęcia zumby (jest to połączenie
tańca z aerobikiem) oraz warsztaty, m.in.
fotograficzne czy grafiki artystycznej,
zajęcia wokalno-muzyczne, zajęcia
komputerowe i naukę języka angielskiego.
W. Zenderowski

Fot. W. Mierzejewski (WIT) (2)
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Grudzień 1945 roku - przed pierwszą pasterką
Ostatni miesiąc roku 1945 dla dawnych
mieszkańców dzisiejszego Barczewa nie
był zbyt łaskawy. Obok urzędującego
w cieniu miejscowego więzienia od 19 maja
Zarządu Miejskiego i Szkoły Powszechnej,
w mieście funkcjonowała m.in. Stacja
Kolejowa, Urząd Pocztowo-Telegraficzny
i Miejska Straż Porządkowa, zwana
potocznie Obywatelską. Przy ul. Mazurskiej mieścił się Posterunek Milicji
Obywatelskiej, a w ratuszu urządzono
areszt, którego pilnowało dwóch milicjantów. W grudniu przy ulicy
Rzeczpospolitej 7 (dzisiejsza ul.
Kopernika) prężnie działał Referat
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, a przy ul. Nowowiejskiego
– Miejska Ochotnicza Straż Pożarna.
Natomiast w zabudowaniach młyna
mieścił się Żłobek Miejski, a w jego
sąsiedztwie, w byłej „młynarzówce”,
Ambulatorium Miejskie.
Oprócz odradzającego się życia
gospodarczego, w mieście rodziło się
nowe życie polityczne. Formowały
się pierwsze partie polityczne, organizacje młodzieżowe i kulturalne
– już bez udziału niemieckiej
ludności. Wcześniej, bo 10 października 1945 roku, przy ulicy
Kościuszki 9 rozpoczął działalność
Komitet Miejski Polskiej Partii
Robotniczej, a w listopadzie do
budynku przy ulicy Kościuszki 2
wprowadził się Komitet Miejski
Polskiej Partii Socjalistycznej.
Miesiąc później, przy ulicy Rzeczpospolitej 10 (ul. Kopernika) pracę
zaczęło Polskie Stronnictwo Ludowe
i Stronnictwo Demokratyczne.
W tym samym okresie działać
zaczęły organizacje młodzieżowe:
Zarząd Młodzieży Wiejskiej RP
„Wici” i Związek Walki Młodych.
W roku 1945 w ratuszu odnotowano kolejne zmiany personalne.
Od 20 listopada 1945 roku nowym
burmistrzem i przewodniczącym Zarządu
Miejskiego został Władysław PacochaPuchowski, a Zarząd stanowili: wiceburmistrz Władysław Naruszewicz, referent przedsiębiorstw miejskich Kazimierz Kowalewski, referent rolny inż. Jerzy
Kruszewski, leśniczy lasów państwowych
Jerzy Pietrykowski oraz sekretarz magistratu Jakub Brońkowski. Na grudniowym
posiedzeniu, obok spraw aprowizacji
i problemu wykarmienia – jak ujmowano
w sprawozdaniach – „nieprodukcyjnej”
ludności cywilnej, Zarząd zajmował się
szkolnictwem, odbudową miejskiej infrastruktury, przemysłem oraz pilną potrzebą
uruchamiania zakładów produkcyjnych

i usługowych. W mieście, obok powstałych
sklepów, zakładów rzemieślniczych
i punktów usługowych, funkcjonował przy
ul. Mickiewicza (obok Spółdzielni
Spożywców „Jutrzenka”) aprowizacyjny
Miejski Sklep Rozdzielczy, tzw. Żywnościowy. Podlegał on Zarządowi Miasta,
a wydawano w nim na kartki artykuły
żywnościowe dla ludności pracującej, a dla
rodzin z małymi dziećmi również mleko,
według kwitowanych list. W połowie
grudnia trwające obficie opady śniegu

odcięły miasto od Olsztyna. Potem
przyszedł mróz, w następstwie którego
odnotowano przypadki niedostatku żywności, które przybrały tragiczne rozmiary.
17 grudnia powstał Komitet Pomocy
Zimowej i tego samego dnia oznajmiono
miejscowej ludności o wprowadzeniu
sądów doraźnych, pod które podlegały
zabójstwa, branie łapówek przez urzędników, kradzieże, szabrownictwo czy akty
gwałtu. Był to jedyny pozytywny gest ze
strony polskich władz, który po części miał
przywrócić mieszkańcom wiarę w bezpieczną egzystencję.
Kończący się rok 1945, wszak krótki
i przełomowy w historii miasta, zamykał
wigilijny wieczór, na który większość
mieszkańców wyczekiwała z niecierpliGAZETA SAMORZĄDOWA 8 (258) grudzień 2015

wością. Mimo tego, wielu rodowitych
mieszkańców wieczór ten spędzało z dala
od ojczystego kraju. Z myślą o nich, w ich
domach rodzinnych pojawiło się dodatkowe nakrycie na stołach wigilijnych,
w nadziei na ich rychły powrót. Wieczorem
w Wigilię Narodzenia Pańskiego przez
okna wypatrywano na niebie pierwszej
gwiazdki. Później łamano się opłatkiem
i zasiadano do wigilijnego stołu przy
przystrojonej choince, pod którą leżały
prezenty, zazwyczaj skromne, ale przynoszące wiele radości.
Ks. Maksymilian Tarnowski, od
marca 1936 roku proboszcz wartemborskiej parafii, długo przygotowywał się do wieczornej Mszy św.
i kazania w języku polskim dla
nowych mieszkańców Wartemborka, przybyłych z Wołynia,
Wileńszczyzny, Kurpiowszczyzny
i innych zakątków przedwojennej
Polski. Na pasterce poklasztorny
kościół św. Andrzeja Apostoła po
brzegi wypełnił się wiernymi.
W ławkach kościelnych, obok
miejscowych i przybyłych z okolicznych wiosek zasiedli także i ci,
którzy nie uciekli przed frontem, i ci,
którzy po jego przejściu wrócili. Na
Mszy obok burmistrza Władysława
Pacochy-Puchowskiego byli m.in.
Lidia i Kazimierz Kowalewscy,
Kazimiera i Antoni Kaweccy, Janina
i Józef Woźniakowie, Antoni
Ratajski z żoną Aleksandrą, Marta
Małecka, Marta Indrunas, Edward
Kaznocha, Władysław Naruszewicz,
Eugeniusz i Stanisława Ropelewscy,
Jan Sielawa z małżonką, Jerzy
Petrykowski i inni. Tuż przed Mszą
św. chórzyści parafialni Marii
Popien, którzy od dwóch miesięcy
przygotowywali się na ten dzień,
zajęli miejsca na górze, a pani Maria
zasiadła przy kościelnych organach. Kiedy
chór zaśpiewał „Lulajże Jezuniu”,
w głównej nawie kościoła nastała głęboka
cisza. U wielu przybyłych na pasterkę
w oczach widać było łzy i wielką radość.
Potem za chórzystami śmielej zawtórowali
już wszyscy, gdyż było to dla każdego
wielkie święto.
Tego wieczoru zgromadzonych
w świątyni połączyły tragiczne przeżycia
minionej wojny. Do późna śpiewano kolędy
i modlono się, prosząc Stwórcę o chleb,
o zdrowie i przetrwanie w nowej rzeczywistości.
W. Zenderowski
Fot. Pocztówka ze zbiorów autora
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Bartołty Małe (niem. Klein Bartelsdorf)
Historia Bartołt Małych związana jest
z Bartołtami Wielkimi i zaczęła się pisać wraz
z powstaniem tych ostatnich, które pojawiły
się w dokumentach pochodzących z 12
listopada 1345 roku. Potem, 8 września 1379
roku, biskup warmiński Henryk III Sorbom
nadał swemu krewnemu, rycerzowi i wójtowi
biskupiemu Bartłomiejowi Kirschbaum 90
włók puszczy i lasu z 2 służbami wojennymi
nad jeziorem Posirwentin oraz prawo
patronackie nad miejscowym kościołem,

który był do zbudowania na wydzielonych 4
włókach. Z tych łanów powstały dwa majątki.
Jeden, nazwany od jego imienia, który
podzielono na Bartołty Wielkie i Małe oraz
drugi, od nazwiska Kirschbaum (Kierzbuń).
Od tego majątku oddzielił się później Folwark
Pirk (Południewo). Przed śmiercią Bartłomiej
Kirschbaum podzielił majątek pomiędzy
swoich synów. W 1379 roku wieś zwała się
już Bartelsdor (Bartoldsdorf), a w roku 1615 Bartelsdorf. W roku 1701 do nazwy

Bartelsdorf dodano jeszcze Gross, czyli
wielkie, stąd dzisiejsza nazwa Bartołty
Wielkie.
Bartołty Małe - Bartelsdorf Buden, od
1755 roku Klein Bartelsdorf, jak wcześniej
wspomniano, powstały z podzielenia się
Bartołt Wielkich. Na początku XVIII wieku
Bartołty Małe wymieniane są jako wieś
katolicka. W 1789 roku we wsi było 10
budynków i 14 gospodarstw, a ludność liczyła
ogółem 74 mieszkańców i trudniła się
rolnictwem. W 1820 roku wieś liczyła 11
budynków i 41 mieszkańców, w 1857 roku już
92 mieszkańców, których część należała do
ewangelickiej parafii w Barczewie, a pozostali katolicy do parafii w Bartołtach
Wielkich.
Na podstawie spisu z 1910 roku wiadomo, że w Bartołtach Małych mieszkało 47 Polaków. We wsi zachowały się trzy kapliczki.
Były one ozdobione figurkami wykonanymi
przez ludowego rzeźbiarza Józefa Olka z Leszna. Pierwsza przydrożna z 1921 roku, druga
neogotycka, zwieńczona metalowym krzyżem i kolejna neogotycka, usytuowana na kolonii oraz krzyż drewniany z przepiękną drewnianą figurką Chrystusa.
28 stycznia 1945 roku Bartołty Małe
zostały zajęte przez żołnierzy Armii
Czerwonej. Wieś wchodzi w skład sołectwa
Bartołty Wielkie i liczy 27 mieszkańców.
W. Zenderowski
Mapa z archiwum autora

„Integracja Międzypokoleniowa”
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
w Barczewie od kwietnia do listopada
prowadziło trzy różnorodne warsztaty,
mające na celu zintegrowanie międzypokoleniowe mieszkańców gminy Barczewo.
Zajęcia przeznaczone były dla młodzieży do
lat 15 i osób starszych w wieku powyżej lat 50.
Tym sposobem integrowano młodzież z seniorami. Wzajemne poznanie, wymienienie
doświadczeń korzystne było zarówno dla
jednej, jak i drugiej strony. Pomimo sporej
różnicy wieku pomiędzy kursantami, nawiązały się przyjaźnie.
Warsztaty prowadzone były w ramach
projektu pt. „Integracja międzypokoleniowa”, finansowane były z budżetu Gminy
Barczewo, a ich koszt wyniósł 10 tysięcy zł.
W ofercie Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich znalazły się zajęcia z florystyki, decoupage oraz zajęcia kulinarne.
Warsztaty prowadzili doświadczeni instruktorzy, wyłonieni w drodze konkursu.
Warsztaty z florystyki odbywały się
w sali konferencyjnej Zakładu Budynków
Komunalnych w Barczewie, ich instruktorem
była florystka Katarzyna Ossowska.
Uczestnicy zajęć zgłębiali wiedzę
dotyczącą kompozycji roślinnych. Tematyka
warsztatów była bardzo różnorodna, wyko-
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Fot. Archiwum autora

nywano m.in.: bukiety, kompozycje w naczyniach, biżuterie florystyczną czy wieńce.
Podczas kursu wykorzystywano różnego
typu materiał, kwiaty cięte, sztuczne,
materiały techniczne, i ozdobne. Pasjonatów
dobrego jedzenia przyciągnęły warsztaty
kulinarne, prowadzone przez Adama Wardzyńskiego w świetlicy wiejskiej w Ruszajnach. Na każdych zajęciach kursanci
przygotowywali samodzielnie, pod okiem
instruktora, kilka potraw. Punktem kulminacyjnym każdych warsztatów była
wspólna konsumpcja przygotowanych dań,
wymienienie uwag, nabytych doświadczeń,
często też rozmowa o sposobie nakrywania
i przygotowywania stołu do posiłku, jak
i dekorowania potraw. Jak powiedział Adam
GAZETA SAMORZĄDOWA 8 (258) grudzień 2015

Wardyński, program zajęć przygotowywał
w oparciu o zainteresowania uczestników,
i właśnie to, jakie potrawy chcieliby poznać,
było inspiracją, do wspólnego gotowania.
Dla osób chcących rozwijać się artystycznie utworzono grupę decoupage,
prowadzoną przez Katarzynę Matyjas.
Zajęcia prowadzone również w świetlicy
wiejskiej w Ruszajnach, polegały na zdobieniu różnego typu przedmiotów papierowymi chusteczkami. Na zajęciach wykonywano m.in.: zakładki do książek, chusteczniki, biżuterię, tacę, pudełka na biżuterię,
zdobiono także przedmioty szklane, takie jak
np. świeczniki czy butelki.
Podsumowaniem warsztatów była wspólna gala, na której kursanci zorganizowali
wystawę swoich prac i naturalnie ugościli
przybyłych wystawnym poczęstunkiem.
Najlepszym dowodem na powodzenie
zajęć są zadowoleni kursanci i chęć
ponownego uczestnictwa w tego typu
warsztatach.
W imieniu organizatorów pragniemy
podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły organizację projektu.
Patrycja Nowicka

Informacje

Wzór do naśladowania – Małgorzata Jasińska
Polska mistrzyni kolarstwa

W listopadzie w Centrum KulturalnoBibliotecznym w Barczewie zorganizowano spotkanie z niezwykłą osobą,
Mistrzynią Polski w kolarstwie szosowym
– Małgorzatą Jasińską, która brawurowo
wjechała na salę rowerem. Na początek
obejrzeliśmy prezentację o niej, zawierającą liczne zdjęcia i informacje. Małgorzata
Jasińska trenuje kolarstwo od 19 lat.
Pierwszym trenerem, a obecnie koordynatorem treningowo-przygotowawczym jest tata kolarki, Janusz Jasiński.
Pierwszy klub to Krokus Potorscy Barczewo, a aktualny to Profesjonalna Grupa
Kolarska Ale Cipollini Galassia. Wyniki
sportowe: aktualna Mistrzyni Polski w kolarstwie szosowym w kat. Elite, trzykrotna
Mistrzyni Polski w kat. Elite, dwukrotna
Mistrzyni Polski w kat.U-23, dwukrotna
zwyciężczyni między-narodowego Giro di
Toscana, Najlepsza Góralka w Tour de
Ardechè, Giro di Italia do 3 etapu, Giro di
Toscana, 2 miejsce w klasyfikacji górskiej
w Tour of California, Najaktywniejsza
zawodniczka Giro di Italia 2015, 9 za-

Fot. Hania Tomasiewicz/Szosa

wodniczka Mistrzostw Europy w Valkenburgu.
Kolarka jest wielokrotną reprezen-

Fot. Archiwum CK-B

tantką Kadry Polski na Mistrzostwach
Świata i wyścigach międzynarodowych,
a także 21 zawodniczką tegorocznych
Mistrzostw Świata w Richmond, po
brawurowym odjeździe na ostatnim
okrążeniu. Uczestnikami i słuchaczami
spotkania z Gosią była młodzież z klas
sportowych z Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej.
Prowadząca spotkanie Magdalena
Łowkiel-Klimek przeprowadziła wywiad
z kolarką, która bardzo ciekawie i wyczerpująco odpowiadała na pytania
dotyczące życia zawodowego oraz prywatnego. Interesujące i trafne pytania
zadawały też same dzieci. Mistrzyni
zaprezentowała również swoje stroje
kolarskie, najważniejsze medale i rower.
Na spotkaniu oko w oko okazało się, że
Gosia jest nie tylko wybitnym sportowcem,
ale także wspaniałą, ciepłą i energetyczną
osobą, która niewątpliwie może być
wzorem do naśladowania dla wszystkich
– a w szczególności dla młodzieży, która
uczestniczyła w spotkaniu i właśnie staje
teraz przed życiowymi wyborami zawodów
i pasji.
Po tegorocznych sukcesach Gosia
odbywa obecnie kwalifikacje olimpijskie.
Trzymamy mocno kciuki!
Kolarstwo, które zawodowo uprawia,
jest dyscypliną wymagającą wiele siły,
wytrwałości, uporu, ale także środków
finansowych, dlatego poszukiwani są
sponsorzy. Na pewno warto wesprzeć naszą
sportsmenkę, która przyczynia się również
do szerokiej promocji naszego miasta i regionu. Dziękując serdecznie za cudowne
spotkanie, życzymy Gosi
dalszych
sukcesów i szczęścia!
Magda Łowkiel-Klimek

Krótka lekcja patriotyzmu

Wiedeń... Po kolejnym dniu wypełnionym wieloma atrakcjami, związanymi ze zwiedzaniem zabytków miasta, zatrzymaliśmy się w urokliwej, ukrytej
między ściśle przylegającymi do siebie kamieniczkami restauracji. Z pozoru zwyczajna, jak wiele spotykanych na wycieczkach, okazała się niezwykłym
miejscem. W oczekiwaniu na posiłek, urozmaicaliśmy sobie czas, prowadząc towarzyskie rozmowy i śpiewając biesiadne piosenki, do których podgrywała
nam tamtejsza kapela.
Po chwili sala zapełniła się kolejnymi gośćmi. Nie zakłóciło to sielskiej atmosfery. W pewnym momencie do naszego stolika dyskretnie przysiadła się
pani Krystyna Stachlewska-Rudczyńska.
Była bardzo wzruszona. Nie spodziewała się, że w drodze z Florydy do Krasnobrodu, w małej
restauracji, usłyszy polską mowę.
Dla nas też było to niecodzienne spotkanie, ponieważ pani Krystyna okazała się być
powstańcem warszawskim, co przyjęliśmy z wielkim uznaniem. W dowód tego odśpiewaliśmy
dla niej „Sto lat” oraz fragment piosenki powstańczej „Warszawo ma”. Jak się okazało, celem jej
podróży do Polski, a dokładnie do Krasnobrodu, była uroczystość związana ze świętem 25 Pułku
Ułanów Wielkopolskich, którym dowodził jej tato Bohdan Stachlewski. W drodze towarzyszył jej
syn.
Pani Krystyna była bardzo zaszczycona poznaniem wiceburmistrza naszego miasta
Dariusza Jasińskiego i jego małżonki oraz dwóch kominiarzy. Jak stwierdziła: „ Po raz pierwszy
w życiu całowałam kominiarza. W dodatku aż dwóch. To pewnie będę miała olbrzymie
szczęście”. Tego szczęścia życzymy pani Krystynie i jej synowi od całej grupy z Barczewa .
Wycieczka do Wiednia pozostanie w naszej pamięci nie tylko ze względu na uroki
miasta, ale przede wszystkim ze względu na panią Krystynę – żywą ikonę historii naszego kraju.
Fot. Archiwum autora
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Sport

Przegląd sportowy
XIII Mistrzostwa Warmii i Mazur
w skokach przez przeszkody w Dąbrówce
Małej
Ostatni sierpniowy weekend należał do
miłośników jazdy konnej. Od piątku do
niedzieli (28-30.08) na hipodromie Ośrodka
Jeździeckiego „Ekwador” odbyły się kolejne
Mistrzostwa Warmii i Mazur w skokach przez
przeszkody. Zawodnicy rywalizowali na
placu o wymiarach 40x60m. Sędzią głównym
imprezy był Pan Antoni Pacyński, a członkami jury Anna Zagrodzka oraz delegat WZJ
Zbigniew Witkowski. Gospodarzem toru jest
Mikołaj Sztandur. Organizatorem był JKS
„U Robsonów”.

Po raz kolejny dopisała frekwencja.
Zawodnicy chętnie odwiedzają Dąbrówkę
Małą ze względu na świetną atmosferę,
malownicze położenie, ale również pula
nagród jest imponująca, to blisko 27000 zł.
Gratulacje należą się zawodniczce JKS
U Robsonów Weronice Minkiewicz, która na
klaczy Weida zdobyła złoty medal w kategorii
Juniorów. Pozostali medaliści to Iza Bancewicz (srebro) oraz Weronika Wiśniewska
(brąz) w kategorii juniorów.
Złoto w kategorii seniorów zdobył Piotrek
Elminowski, srebro Inez Lendo a brąz
Monika Pasik.
Białecki dobrze rozpoczyna sezon
5 września w Katowicach rozpoczął się
nowy sezon szermierczy, w którym wystąpił
mieszkaniec Barczewa Cezary Białecki,
zawodnik MUKS Victor Warszawa.

ciężko pracował przed startem sezonu.
Czarek, jak na faworyta przystało nie
zawiódł i zajął 3 miejsce, ulegając dopiero
w półfinale koledze z reprezentacji Polski.
Białecki odniósł 16 zwycięstw w drodze do
brązowego medalu.
Turniej pokazał, że w tym sezonie
Białecki będzie walczył o najwyższe cele.
Udane starty biegaczy z Barczewa
Biegacze z „Barczewo Biega” biorą
bardzo aktywny udział w biegach organizowanych w całej Polsce. Podobnie było w ten
weekend. Wystartowali w Nidzicy, Kętrzynie
i Mławie. Uzyskują coraz lepsze czasy, a to
świadczy o ciężkiej pracy, jaką wkładają w to
co robią. Krótka relacja z ostatnich występów
z profilu „Barczewo Biega” na facebooku.
„Kolejny weekend i ponownie nasi barczewscy biegacze na podium. W sobotę odbył
się bieg na dystansie 10 km w Nidzicy.
Krzysztof Sulewski uplasował się na wysokim
6 miejscu, łamiąc 35 minut. W niedzielę
Krzysiek wystartował w Kętrzynie na
dystansie półmaratonu. Był bezkonkurencyjny, czas na mecie to 1:20:22. W Kętrzynie również wystąpił w biegach
towarzyszących Artur Dubielecki, który na
dystansie 300 metrów zajął II miejsce.
Musimy również pochwalić się wysokim,
5 miejscem w klasyfikacji Open oraz II
miejscem w kategorii wiekowej Przemysława
Menzińskiego. Przemek startował na
dystansie półmaratonu w Mławie. Czas, jaki
uzyskał to 1:20:45.
O Barczewie mówi się coraz więcej.
Dziękujemy Wam, panowie i dziękujemy
naszym kibicom, którzy dodają Nam siły nie
tylko na trasie biegów, ale i motywują podczas
treningów.”
Gratulujemy biegaczom i
życzymy
jeszcze lepszych czasów!
IV Turniej Piłki Nożnej „Barczewski
Orlik” o Puchar Dyrektora Okręgowego
Służby Więziennej w Olsztynie.
Turniej odbył się 19.09.2015 w Barczewie, brało w nim udział 9 drużyn, w tym
ekipa z Litwy. Po zaciętej i wyrównanej walce
lepszą drużyną okazała się ekipa Zakładu
Karnego z Barczewa, drugie miejsce
przypadło Iławie, a trzecie zajęła drużyna
z Działdowa. Puchary wręczali Krzysztof
Piskorski i Paweł Papke.

Puchar Polski juniorów młodszych był
doskonałą okazją aby sprawdzić, jak zawodnicy przepracowali okres przygotowawczy. Cezary Białecki udowodnił, że
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Pracowity miesiąc
Początek sezonu Cezarego Białeckiego
jest wyjątkowo pracowity. W dniach 19-20
września w Budapeszcie odbył się Puchar
Świata Juniorów w szabli. W turnieju uczestniczyło 154 zawodników z 32 krajów. W reprezentacji Polski wystartował Białecki,
zawodnik MUKS Victor Warszawa. Czarek
jako jeden z najmłodszych zawodników nie
był faworytem turnieju, mimo to zaprezentował się bardzo dobrze. Po 3 wygranych
walkach grupowych awansował do fazy
pucharowej, gdzie spotkał się z zawodnikiem
z Argentyny, mistrzem Ameryki Południowej. Po zaciętej walce Czarek Białecki
uległ mu 15-11 i zajął 92 miejsce.
Drugi dzień turnieju to walki drużynowe.
Pierwszym przeciwnikiem biało-czerwonych
była drużyna Japonii. Polska pokonała ją
i awansowała dalej. Niestety od tego
momentu zaczęły się problemy, bo po
porażkach z Rosją, Węgrami i USA nasza
drużyna zajęła ostatecznie 8. miejsce. Patrząc
obiektywnie nasza drużyna miała dwóch 16latków i dwóch
18-latków, sukcesy przyjdą z czasem. Doświadczenie zdobyte w takich turniejach jest
bezcenne.

Kolejny start Białecki zaliczył w Pucharze Europy Kadetów w węgierskim mieście Godollo. W gronie 227 zawodników z 26
krajów Czarek Białecki zajął 22 miejsce.
Turniej rozpoczął od walk grupowych, gdzie
odnotował 9 zwycięstw na 11 walk i awansował do walk pucharowych. W tej fazie
turnieju najpierw pokonał reprezentanta
Turcji 15/9, następnie zawodnika z Ukrainy
15/12 i zawodnika z USA 15/14. Uległ dopiero reprezentantowi Rosji 7/15. Dla Czarka
oznaczało to walkę repasażową. Niestety tę
walkę również przegrał 7/15 i zakończył
turniej na 22. miejscu. Tradycyjnie drugi
dzień turnieju to walki drużynowe. Po
wygranych nad drużynami z Węgier 45/20
i 45/42 nasza reprezentacja znalazła się w ósemce turnieju. O wejście do fazy medalowej
zmierzyła się z reprezentacją Włoch.
Oczywiście Włosi byli faworytami, ale
napotkali ambitnie walczących Polaków.
Niestety Polska przegrała 40/45 i zakończyła
turniej na wysokim 5 miejscu.
Ciąg dalszy na str. 29

Sport

Przegląd sportowy
Początek października to Mistrzostwa
Warszawy i Mazowsza w szermierce. Białecki wystąpił w kategorii junior młodszy.
Czarek okazał się najlepszy i pewnie sięgnął
po złoty medal. Został Mistrzem Warszawy
i Mazowsza na rok 2015 w tej kategorii
wiekowej.
10 października w Koninie odbył się
Puchar Polski Juniorów w szabli. Na zawodach pojawili się najlepsi zawodnicy do lat
20. W Pucharze wystąpili reprezentanci
Wenezueli i Białorusi i jak się później okazało, odegrali kluczowe role w tym turnieju.
Nie mogło zabraknąć również Białeckiego.
Czarek jako junior młodszy nie był faworytem, ale po stoczeniu 12 walk grupowych
awansował do fazy pucharowej i pokazał, że
potrafi walczyć z bardziej doświadczonymi
zawodnikami. Pierwsze dwie walki pucharowe wygrał pewnie. Uległ dopiero zawodnikowi z Wenezueli, ale i tak zajął bardzo dobre
7. miejsce, a jego przeciwnik wygrał cały
turniej.
VIII Mistrzostwa Powiatu Olsztyńskiego
w Halowej Piłce Siatkowej Kobiet
8 listopada w Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Dobrym Mieście
odbyły się VIII Mistrzostwa Powiatu Olsztyńskiego w Halowej Piłce Siatkowej Kobiet o Puchar Starosty Olsztyńskiego,
w których udział wzięły zespoły z Barczewa,
Dywit i dwie drużyny z Dobrego Miasta.
Organizator postanowił rozegrać turniej
systemem „każdy z każdym” do dwóch
wygranych małych setów (15) i tie-break do
(8).
Pierwsze spotkanie zawodniczki z Barczewa przegrały 0:2 z drużyną „Fajbasz”
Dobre Miasto. Zabrakło trochę szczęścia
w końcówkach setów. Dwa kolejne mecze
drużyna z Barczewa wygrała bez większych
problemów, z Dywitami 2:0 oraz z MKS
Dobre Miasto 2:1. Tym samym siatkarki
z Barczewa zajęły drugie miejsce w turnieju.
Klasyfikacja końcowa:
1.”Fajbasz” Dobre Miasto 6 : 1
2. Barczewo 4 : 3
3. Gmina Dywity 3 : 4
4. MKS Dobre Miasto 1 : 6
Skład drużyny Barczewa: kapitan Patrycja
Dybiec, Sylwia Tołkacz, Karolina Semeniuk,
Elżbieta Mika, Karolina Wrocławska, Ola
Siergiej, Monika Adamczyk.
Szkolenie młodzieży to podstawa
W gminie Barczewo działa kilka klubów
sportowych, które szkolenie zaczynają już
wśród najmłodszych. Kontakt ze sportem
z perspektywy dziecka jest to szansa na prawidłowy rozwój fizyczny oraz wyładowanie
nadmiaru energii. Treningi są też okazją do
spotkań z rówieśnikami i możliwością
nawiązania przyjaźni.

Jednym z prężniej działających klubów
w obszarze szkolenia młodzieży jest BUKS
Barczewo. W ostatni weekend odbył się
Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej
roczników 2008-2010, natomiast 12 grudnia
rywalizować będą zawodnicy z rocznika
2005 i młodsi. Mamy nadzieje, że część
z tych młodych sportowców w przyszłości
zasili ligowe drużyny.

MRĄGOWIA MRĄGOWO
FRENDO DYWITY
ORLĘTA RESZEL
TĘCZA BISKUPIEC I
GRUPA II
ŻURI OLSZTYN
TĘCZA BISKUPIEC II
CZEREŚ OLSZTYN BUKS BARCZEWO I
GRUPA III
LEŚNIK NOWE RAMUKI
GKS GIETRZWAŁD
UKS JUNIOR ŚWIĄTKI
BUKS BARCZEWO II

Pucharu Europy w Tarczynie
5 grudnia Klub Sportowy Egida
uczestniczył w Pucharze Europy w Tarczynie
i wrócił z medalami.
Wszystkim zawodnikom i trenerowi
gratulujemy wyników.

Fot. A. Wojszel

UKS Junior Świątki wygrywa
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza Barczewa
W sobotę 12 grudnia w hali Zespołu
Szkół w Barczewie rozegrano Mikołajkowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza.
Wystąpiło 12 drużyn chłopców z rocznika
2005 i młodszych. Zespoły podzielono na
trzy grupy. Zwycięzcy grup utworzyli grupę
medalową. Organizatorem imprezy był UKS
BUKS Barczewo przy wsparciu Gminy
Barczewo.
Podział na grupy:
GRUPA I
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Najlepszym zespołem turnieju okazał się
UKS JUNIOR Świątki. Na drugim miejscu
uplasowała się drużyna FRENDO Dywity.
Na najniższym stopniu podium stanęli
zawodnicy CZEREŚ SPORT Olsztyn.
Pomimo ambitnej walki BUKS Barczewo I zajął 7. miejsce, natomiast drugi
zespół BUKS-u skończył zawody na miejscu
10.

1. UKS JUNIOR ŚWIĄTKI
2. FRENDO DYWITY
3. CZEREŚ SPORT OLSZTYN
4. MRĄGOWIA MRĄGOWO
5. TĘCZA II BISKUPIEC
6. GKS GIETRZWAŁD
7. BUKS BARCZEWO I
8. LEŚNIK NOWE RAMUKI
9. ORLĘTA RESZEL
10. BUKS BARCZEWO II
11. ŻURI SPORT OLSZTYN
12. TĘCZA I BISKUPIEC
Zarząd UKS BUKS Barczewo składa
podziękowania wszystkim uczestnikom
turnieju, gratuluje zawodnikom i trenerom.
Szczególne podziękowania należą się
również rodzicom zawodników BUKS-u za
okazaną pomoc w przygotowaniu turnieju.
Informacje i zdjęcia ze strony
www.barczewo.pl oraz
facebook.com/gminabarczewo
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Z ostatniej chwili

„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”
Już po raz piętnasty 12 i 13 grudnia
odbył się finał projektu „Szlachetna
Paczka”, organizowanego przez Stowarzyszenie Wiosna z siedzibą w Krakowie.
W Barczewie akcję organizowano po
raz drugi, do projektu w naszym rejonie
zakwalifikowano 40 rodzin, w tym rodziny
z Gminy Jeziorany. W barczewskim rejonie
pracowało 19 wolontariuszy, którzy
odwiedzali rodziny, przeprowadzali wywiady i szukali darczyńców. Idea Szlachetnej Paczki polega na niesieniu mądrej
pomocy, co oznacza, że szukamy osób,
którym warto jest pomóc, które starają się
o to by, wyjść z trudnej życiowej sytuacji
i spełniają paczkowe kryteria. Pomoc ta
polega także na wyłonieniu rzeczywistych
potrzeb rodziny, czyli zorganizowaniu tego,
czego faktycznie w danym momencie
najbardziej brakuje, a nie dawanie czegokolwiek, lub tego, co naszym zdaniem
mogło by trafić do potrzebującej osoby.
Praca wolontariuszy rozpoczęła się już we
wrześniu, a 22 listopada otworzona została
internetowa baza, w której widniały opisy
historii rodzin naszego rejonu i ich
potrzeby. Od tego czasu zaczęły się
poszukiwania darczyńców, którzy zechcieli
by zorganizować paczkę i dać wybranej
rodzinie szansę na lepsze jutro. Projekt
kończył wielki finał, który polega na
zwożeniu paczek przez darczyńców i ich
rozwożeniu przez wolontariuszy. Bazą

Fot. Archiwum autora

rejonu, czyli tzw. magazynem, był Skarbiec
Kultury Europejskiej (dawny kościół
ewangelicki) przy ulicy Grunwaldzkiej 15.
Magazyn był miejscem spotkań,
wolontariuszy i darczyńców, wielu rozmów, wzruszeń i emocji jakie towarzyszyły organizowaniu paczek i ich dostarczaniu. Niektórzy darczyńcy, korzystali
z możliwości osobistego wręczania paczki,
i towarzyszyli wolontariuszom. Każde
z takich spotkań to osobna historia. Emocji,
jakie towarzyszyły osobom obdarowanym,
darczyńcom, i wolontariuszom nie sposób
opisać.

Wigilia Miejska
W środę, 16 grudnia na terenie placu
ratuszowego odbyła się Wigilia Miejska.
M iesz ka ń c y, sta r y m w a r m iń s k im
obyczajem mieli okazję na wspólne
spotkanie w plenerze.
Do Barczewa zawitał mikołaj,
rozdając dzieciom słodycze. Włączono
również lampki na miejskiej choince.
Mroźną atmosferę rozgrzał koncert
znanej artystki, uczestniczki programu
Mam Talent, Ani Brody. Zaprezentowała
ona swój specyficzny instrument, jakim są
cymbały. Koncert wzbudził niemałe
zainteresowanie. Imprezą towarzyszącą
był koncert uczniów Powiatowej Szkoły
Muzycznej, zorganizowany w Skarbcu
Kultury Europejskiej.
Bertrand Abramczyk

Fot.B. Idzikowski
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Możemy śmiało stwierdzić, że przez te
dwa dni popłynęło tysiące łez, oczywiście
tych szczęśliwych, a uściskom i podziękowaniom nie było końca.
Pomoc udało się zorganizować
wszystkim rodzinom, za co serdecznie
dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom i paczkowym przyjaciołom,
bez których ten projekt by się nie udał.
Więcej danych i szczegółów projektu
przedstawimy w kolejnym numerze gazety.
Patrycja Nowicka

Modernizacja budynku
Centrum Kulturalno - Bibliotecznego
w Barczewie
wraz z zakupem wyposażenia
do Studia Dźwięku i Obrazu.
Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Barczewie
zakończyło realizowany projekt
pn. „Modernizacja Centrum Kulturalno - Bibliotecznego
w Barczewie wraz z zakupem wyposażenia do Studia Dźwięku
i Obrazu”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury
Dziedzictwa Narodowego.
Ogólnym założeniem projektu było zapewnienie odpowiednich
warunków dla działalności Centrum oraz rozszerzenie oferty
programowej.
Założony cel modernizacji budynku został w pełni osiągnięty.
Wykonano wszystkie zaplanowane prace w nieprzekraczalnym terminie.
Również w pełni satysfakcjonujące jest wyposażenie Studia Dźwięku
i Obrazu, które w obecnym stanie stworzyło warunki
do prowadzenia profesjonalnych zajęć muzycznych, multimedialnych
i twórczych, tym samym powodując rozszerzenie wachlarza usług
i zwiększenie uczestnictwa różnych grup wiekowych.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podziękowanie
Pragniemy serdecznie podziękować policjantom
z Komisariatu Policji w Barczewie za szybką i sprawnie
przeprowadzoną akcję znalezienia dwóch telewizorów,
które zostały skradzione z naszej agroturystyki
w Lesznie w dniu 19.11.2015. Dzięki pomocy
mieszkańców wsi Bartołty oraz natychmiastowej
interwencji policjantów zostali ujęci sprawcy, a my
w ten sposób odzyskaliśmy skradzione telewizory.
Wdzięczni za efektywność oraz życzliwość, z jaką
spotkaliśmy się ze strony ww. funkcjonariuszy, składamy
serdeczne podziękowania na ręce Pana Komendanta.
Życzymy wytrwałości oraz satysfakcji
z wykonywanej pracy.
Z wyrazami szacunku
Właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego
Maria Góralczyk i Rejnold Human

XVI Plebiscyt „Barczewianin Roku” 2016
Kapituła „Barczewianin Roku”, działająca przy Stowarzyszeniu Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie, ogłasza kolejną, szesnastą edycję plebiscytu.
Przypominamy, że wybierać będziemy najbardziej zasłużonego i godnego tego
zaszczytu mieszkańca ziemi barczewskiej. Prosimy o zgłaszanie osób (z
uzasadnieniem) w sekretariacie Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie
lub przesłanie zgłoszenia na adres: Centrum Kulturalno-Biblioteczne, 11-010
Barczewo, ul. Słowackiego 5, z dopiskiem „Barczewianin Roku” , w terminie do dnia
31 grudnia 2015 roku.
Kapituła
Zasady wyboru laureata „Barczewianin Roku”
§9
Osobę do nominacji z uzasadnieniem za całokształt pracy, z podkreśleniem pracy
społecznej na rzecz środowiska lokalnego do Kapituły może zgłosić osoba fizyczna
lub prawna, w tym organizacje pozarządowe w terminie do ostatniego dnia grudnia
każdego roku. Zgłoszenie osoby do nominacji przysługuje także członkowi Kapituły
„Barczewianin Roku” podczas posiedzenia Kapituły. Nie mogą być zgłaszane osoby:
radni, z nominacji, urzędnicy państwowi i samorządowcy oraz parlamentarzyści.
§ 10
Nominację na laureata „Barczewianin Roku” może otrzymać osoba zamieszkała nie
mniej jak 20 lat i na stałe zameldowana na terenie miasta lub gminy Barczewa,
zasłużona i godna tego zaszczytu.
§ 11
Wybór laureata do tytułu „Barczewianin Roku” jest dwustopniowy. Ze zgłoszonych
do nominacji, Kapituła wybiera laureata większością głosów.
§ 12
Laureat „Barczewianin Roku” jest wybierany za życia i tylko raz.
§ 13
Ogłoszenie wyników konkursu na laureata „Barczewianin Roku” nastąpi do końca
lutego następnego roku za pośrednictwem prasy lokalnej lub innych środków
przekazu.
§ 14
Wręczenie honorowego tytułu „Barczewianin Roku” w imieniu Kapituły dokonuje
członek Kapituły - Burmistrz.
Barczewo, listopad 2015

