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więcej na str. 3

12 lutego obchodzono w Barczewie
Święto Służby Więziennej.
więcej na str. 7

„Kto pamięta tamte lata?”
Historia jednego zdjęcia
W „Wiadomościach Barczewskich”
z czerwca 2014 roku, w kąciku „Kto pamięta
tamte lata?” opublikowaliśmy fotografię wykonaną w 1968 roku, w Domu Kultury przy ul.
Grunwaldzkiej 13 w Barczewie. Wówczas
zwróciliśmy się z prośbą do naszych
Czytelników o rozpoznanie osób uwiecznionych
na fotografii. Pisaliśmy, że fotografia przedstawia członków kółka recytatorskiego, które
powstało za namową Leontyny Sawickiej, i że
założycielem wspomnianego kółka był Marian
Nikadem.
Na odzew ze strony Czytelników nie
musieliśmy długo czekać. Opublikowana
fotografia pobudziła dawne wspomnienia, które

wymagają oddzielnego ich spisania. Wówczas
na fotografii zostali rozpoznani: od lewej stoją:
NN, Danuta Kawecka (Nowakowska), Ryszard
Abramowicz. Osoby, które siedzą od lewej:
Krystyna Rynkiewicz, Joanna Sikorska, Bożena
Prusińska, Julian Orłowski.
Dłuższy okres czasu trwało ustalenie
imienia i nazwiska młodzieńca w białej koszuli.
Dopiero w połowie lutego br. Elżbieta
Abramowicz-Jurkowska, siostra Ryszarda
Abramowicza (uwiecznionego na fotografii),
zadzwoniła do nas z informacją. Tym
młodzieńcem w białej koszuli jest Michał
Otkiński, absolwent Technikum Kolejowego
w Olsztynie, od lat mieszkaniec Biskupca.
Fotografię wykonał jeden z uczestników kółka
teatralnego, działającego przy Domu Kultury.
Tym samym można już opisać zdjęcie,
wymieniając wszystkich uwiecznionych

członków kółka recytatorskiego.
W imieniu redakcji dziękuję wszystkim
tym, którzy pomogli w ustaleniu nazwisk osób
uwiecznionych na fotografii.
W. Zenderowski

Kronika policyjna - styczeń
- 1 stycznia sprawcy kopiąc i uderzając
uszkodzili drzwi jednego z budynków przy ul.
Kościuszki w Barczewie. Poszkodowany
– Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie
– wycenił straty na 2500 złotych.
- 2 stycznia w Wipsowie amator cudzej
własności ukradł agregat prądotwórczy firmy
Honda oraz piłę spalinową firmy Husqvarna.
Ogólną wartość skradzionych przedmiotów
oszacowano na 6 tysięcy złotych. Czynności
i postępowanie w toku.
- 2 stycznia w Kronowie odcięto, a następnie
skradziono 1134 m.b. przewodu napowietrznej
linii energetycznej na szkodę firmy Operator
S.A. Poszkodowany wycenił straty na 10461
złotych. Sprawcy nie zostali ustaleni.
- 3 stycznia sprawca włamał się do drewnianej
szafki, znajdującej się w jednym z pomieszczeń
hotelu Azzun Orient SPA & Wellness
w Kromerowie, z której ukradł 300 złotych.
Zabezpieczone ślady biologiczne przekazano do
badań DNA.
- 3 stycznia przy ul. Świerkowej w Nikielkowie
dokonano włamania do budynku mieszkalnego
i kradzieży mienia o wartości 30 tysięcy złotych.
Na miejscu zdarzenia zabezpieczono materiał
dowodowy, który przekazano do badań DNA.
Postępowanie w toku.
- 5 stycznia w Barczewku sprawcy, chcąc zmusić
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świadka do zmiany zeznań, użyli w stosunku do
niego gróźb. Sprawcy zostali zatrzymani.
Postępowanie w toku.
- 5 stycznia z klatki schodowej jednego z bloków
przy ul. Kościuszki w Barczewie amator cudzej
własności ukradł rower górski. Wartość roweru
oszacowano na 600 złotych. Sprawcy nie udało
się ustalić. Sprawa została umorzona.
- 6 stycznia przy ul. Miłej w Barczewie sprawca
włamał się do zbiornika samochodu marki DAF,
z którego ukradł 300 litrów oleju napędowego
o wartości 1386 złotych. Postępowanie w toku.
- od sierpnia 2014 do 19 stycznia 2015 roku
sprawcy włamali się do 3 domków letniskowych
w Jedzbarku, z których w tym czasie ukradli:
przewody elektryczne, grzejnik elektryczny,
baterie hydrauliczne, licznik elektryczny,
odkurzacz, włączniki i gniazda elektryczne,
zbiornik hydroforu. Trzech pokrzywdzonych
oszacowało straty na łączną wartość 2560
złotych. Postępowanie w toku.
- 19 stycznia przy ul. Jaśminowej w Wójtowie
miał miejsce pożar warsztatu naprawczego, tj.
“zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu
osób, bądź mieniu wielkich rozmiarów”. Straty
oszacowano na 150 tysięcy złotych. Bezpośrednią przyczynę pożaru ustali biegły z zakresu
sądownictwa. Postępowanie w toku.
- 23 stycznia z Baru pod Świerkami na Osiedlu
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Słonecznym w Barczewie skradziono meble
ogrodowe na szkodę Kompanii Piwowarskiej
SA w Poznaniu. Straty wyceniono na 1080
złotych. Sprawca nie został ustalony.
- 24 stycznia w Kluczniku sprawca włamał się do
budynku mieszkalnego, z którego ukradł: kran,
imadło oraz skrzynkę narzędziową. Poszkodowany wycenił straty na 300 złotych. Sprawcy
nie ustalono.
- 28 stycznia w Marunach doszło do nieporozumienia rodzinnego, podczas którego
sprawca kopiąc, uszkodził samochód marki
Daewoo Matiz. Straty oszacowano na 1400
złotych. Sprawca został wskazany przez
pokrzywdzoną.
- 28 stycznia na terenie Łowiska Robinson
w Ramsowie sprawca włamał się do przyczepy
campingowej, z której wyniósł przedłużacz
elektryczny oraz klucz do budynku gospodarczego, a następnie włamał się do ww.
budynku gospodarczego, z którego ukradł
elektronarzędzia i przewód energetyczny. Straty
oszacowano na 3800 złotych.
W styczniu barczewscy stróże prawa zatrzymali
5 nietrzeźwych kierowców.
Opracowanie Redakcja,
na podstawie danych z Komisariatu Policji
w Barczewie

Oprac. graf. okładki:
Zbigniew Ramsko Kozłowski
Fragment drzeworytu przedstawiającego Dom Sierot dla dziewcząt
„Emahus” w Wartenburgu/Barczewie z 1854 r.
Zdjęcie na okładce
Andrzej Tankielun

Skład DTP:
Zbigniew Kozłowski
e-mail:
zbigniew.kozlowski@barczewo.pl
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138 rocznica urodzin Feliksa Nowowiejskiego

„Szkice z dziejów Barczewa”
Nowowiejski, jako największa postać
urodzona w Barczewie, niezmiennie czuwa
nad miastem. W tym roku przypada 138
rocznica urodzin kompozytora i z tej okazji,
jak co roku, zorganizowano jego „przyjęcie
urodzinowe”.
Impreza odbyła się w wigilię urodzin
wielkiego barczewianina, 6 lutego. Oprócz
obchodów rocznicy, uczczonej koncertem
i tortem, odbyła się prezentacja i promocja
książki „Szkice z dziejów Barczewa”. Była
to również okazja do odwiedzin niedawno
wyremontowanego Salonu Muzycznego,
który zachęca domową atmosferą, nowymi
eksponatami oraz kompletnie odświeżonym wnętrzem. Imprezę poprowadziły
Magdalena Łowkiel-Klimek oraz Joanna
Truszkowska.
Największe zainteresowanie wzbudził
koncert – wystąpili nauczyciele barczewskiej filii szkoły muzycznej – Dominik
Grędziński na klarnecie oraz Liliana
Nosowicz na fortepianie. Są to niezwykle
uznane osoby w świecie muzyki klasycznej. Oboje współpracują z wieloma
orkiestrami symfonicznymi oraz czołówką
polskiej sceny muzycznej. Zaprezentowali
oni szereg pięknych kompozycji muzyki
klarnetowej – Preludia na klarnet i fortepian
Witolda Lutosławskiego, utwory Eugene
Bozza, Geralda Finni, 4 piosenki staroangielskie Ralpha Vaughana-Williamsa
a także utwory Gabriela Faure i Beli
Bartoka.
Barczewianie mieli możliwość doświadczenia niezwykłego kunsztu wielkich
kompozytorów, co nie zdarza się często.
Zainteresowanie było duże – mieszkańcy
tłumnie przybyli do Salonu Muzycznego,
nie dało się znaleźć pustego miejsca.
Specjalnie na tę okazję z Salonu
Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego
w Poznaniu wypożyczono wyjątkową
wystawę – „Quo Vadis” – której autorem

jest Iwona Fokt z Akademii Muzycznej im.
Ignacego Padarewskiego w Poznaniu. Są to
cztery plansze, zawierające dokumenty,
informacje i zdjęcia dotyczące jednego
z największych utworów Nowowiejskiego,
oratorium „Quo Vadis”.

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski(3)

Na koniec zaprezentowano nowo
wydaną publikację – „Szkice z dziejów
Barczewa”. Jest to praca zbiorowa zawierająca artykuły z konferencji naukowej na

650-lecie Barczewa – która miała miejsce
w październiku minionego roku. To pierwsza naukowa publikacja na temat historii
Barczewa oraz, jak podkreślali autorzy
artykułów, przyczynek do dalszych badań
naukowych. Redakcję nad publikacją objęli
Grzegorz Białuński, Robert Klimek oraz
Alina Kuzborska. Swoje artykuły umieścili
w niej również Christofer Herrman, Jerzy
Kiełbik, Ryszard Tomkiewicz oraz nasz
lokalny regionalista, Wojciech Zenderowski. Książka została wydana pod
szyldem Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie.
Uczestnicy pierwsi mieli okazję do
obejrzenia świeżo wydanej książki, mogli
też ją zakupić z podpisami autorów, którzy
byli obecni na sali. W tle można było
zobaczyć plansze z konferencji dotyczące
tematu. Sami zaś autorzy opowiedzieli
nieco szerzej o idei książki oraz pracach
z nią związanych.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji
na profilu i stronie internetowej Centrum
Kultury i Promocji Gminy.
Bertrand Abramczyk

Czy dachówki mogą mówić?
W Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie w sobotni poranek 31 stycznia 2015
r. zagościły warmińskie dachówki z Wipsowa, które czekały na malarskie opowieści. Dzięki Lokalnej Grupie Działania
Stowarzyszeniu „Południowa Warmia”
z Barczewa, lokalni artyści mogli „artystycznie opowiadać”. Opowiadania polegały na malowaniu dachówek – ale nie
zwykłym, tylko malowaniu naszej warmińskiej przyrody, architektury, zwierząt,
owadów i całego otaczającego nas piękna.
Zamieszczone na dachówkach kody QR
umożliwiają, przy pomocy smartfonów czy
tabletów, szybkie dotarcie do opowieści
o lokalnej różnorodności biologicznej.
Dzięki kodom można poznać całą historię
dachówki, która była świadkiem wielu
wydarzeń, tych zwykłych, tych burzliwych
i jak zmieniała się przyroda, a także poznać
autora malowanej dachówki. W taki sposób
łączy się dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze z nowoczesnymi technologiami
informatycznymi.
W klimatycznym miejscu jakim jest
Skarbiec Kultury Europejskiej w Barczewie, mogliśmy się spotkać, oderwać od
codziennych prac, porozmawiać, pośmiać
i powspominać, a także skosztować
słodkości i napić się pysznej waniliowej
herbaty. Odwiedził nas burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski, zastępca burmistrza
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Dariusz Jasiński, radna powiatu – Krystyna
Szter, dyrektor szkoły w Lamkowie –
Małgorzata Bałusz i profesor Stanisław
Czachorowski, dzięki któremu mogliśmy
posłuchać o sysydlaczkach – powstała
nawet jedna dachówka o tych mikroskopijnych żyjątkach – podobno są
drapieżne. Autorką tej niespodzianki dla
profesora była Katarzyna Niemczak,
Ciąg dalszy na str. 6
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Dziennikarskie warsztaty telewizyjne w Barczewie
W dniach od 30 stycznia do 4 lutego
2015 r. odbyły się w Barczewie dziennikarskie warsztaty telewizyjne. Organizatorem ich była Lokalna Grupa
Działania Stowarzyszenie „Południowa
Warmia” z siedzibą w Barczewie, a prowadzącymi – dziennikarz Maciej Wróbel
i operator kamery Krzysztof Bębenek
z TVP Olsztyn. Warsztaty prowadzone były
w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, który swoimi
zabytkowymi wnętrzami i duchem jego
głównego lokatora dodatkowo inspirował
uczestników. Rozmawiałam z prezesem
LGD „Południowa Warmia” panem
Tomaszem Piłatem:
Panie Prezesie kto wpadł na pomysł zorganizowania warsztatów telewizyjnych?
- Dziennikarskie warsztaty telewizyjne są
kolejnym pomysłem zajęć realizowanych
przez nasze stowarzyszenie. Wcześniej
prowadziliśmy warsztaty fotograficzne
i dziennikarskie (prasowe) dla młodzieży
z 7 gmin leżących na obszarze naszego
działania. Za każdym razem zaskakiwani
jesteśmy odkrywanymi talentami wśród
młodzieży, o których mało kto wie. Warto
jest robić wszystko, żeby upowszechniać
tak zdolną młodzież i pokazywać ich
dokonania szerszemu gronu odbiorców.
Ale jak to się stało, że znani dziennikarze
TVP Olsztyn znaleźli czas i zgodzili się je
przeprowadzić?
- W swojej działalności często współpracujemy z lokalnymi i regionalnymi
mediami, które są otwarte na wspieranie
ciekawych inicjatyw. Po rozmowie z dyrektorem TVP Olsztyn Jarosławem
Kowalskim, któremu spodobał się pomysł
realizacji takich warsztatów, przystąpiliśmy do organizacji i szukania chętnych.
Ogromnym walorem tych warsztatów była
możliwość skorzystania z doświadczeń
profesjonalistów. Dziennikarz Maciej
Wróbel i operator kamery Krzysztof
Bębenek bardzo się zaangażowali w ten
projekt, co zaraziło uczestników do tego
stopnia, że po zakończeniu zajęć wszyscy
czuli niedosyt. Zresztą cały czas jesteśmy
w bezpośrednim kontakcie i już myślimy
o kontynuacji przygody z telewizją.
Co było celem tych warsztatów i do kogo
były skierowane?
- Chcieliśmy wyciągnąć młodzież z domu
i pokazać, że komputery, aparaty fotograficzne oraz telefony komórkowe mogą
być wykorzystywane również w inny,
o wiele ciekawszy sposób. Okazuje się że
mając do dyspozycji telefon komórkowy
lub aparat fotograficzny można realizować
filmy, reportaże, a komputer pozwoli na
odpowiednią obróbkę i montaż filmu.
Dzięki zajęciom, a zwłaszcza pro-
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wadzącym, Maciejowi Wróblowi i Krzysztofowi Bębenkowi uczestnicy mocno
zainteresowali się dziennikarstwem telewizyjnym, i zdobyli pierwsze szlify
reporterskie. W ramach zajęć praktycznych
udali się w teren w celu nagrania materiału
reporterskiego, mieli też pracę domową,
którą wykonali bardzo skrupulatnie (nie
wiem czy z podobnym zaangażowaniem
odrabiają prace domowe zadawane w szkole).
Talenty zostały wyłowione. I co dalej?
- To nie koniec. Planowana jest prezentacja
dokonań warsztatowych oraz kontynuacja
i rozwijanie tych warsztatów. W trakcie
warsztatów i po wcześniejszych doświadczeniach mamy już kolejne, nowe pomysły
związane z mediami.
Wasze inicjatywy są świetne, dlatego
warto przybliżyć naszym Czytelnikom
działalność samego stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Południowa
Warmia”. Czym się zajmujecie, jak
działacie?
Takie grupy jak my działają w całej Polsce.
W naszym województwie jest 13 Lokalnych Grup Działania, a w Polsce 336.
LGD są partnerstwami trójsektorowymi,
tzn. że należą do nas przedstawiciele
sektora społecznego (mieszkańcy), gospodarczego (firmy i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) oraz
publicznego (gminy). W Barczewie pracujemy w zespole czteroosobowym i działamy na terenie 7 gmin: Olsztynek,
Stawiguda, Purda, Barczewo, Biskupiec,
Kolno, Sorkwity). W ogłaszanych przez nas
konkursach można było otrzymać środki na
realizację pomysłów mieszkańców, m.in.
GAZETA SAMORZĄDOWA 2 (252) luty 2015

z naszych środków były dofinansowywane
place zabaw, wyposażenia świetlic, zagospodarowanie brzegów jezior i centrów
miejscowości, wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą, np.
zakup sprzętu turystycznego. Dobrym
przykładem sprawnego beneficjenta oprócz
samej gminy Barczewo może być Ochotnicza Straż Pożarna z Barczewa, która
otrzymała środki m.in. na zakup sprzętu do
nurkowania.
Przy okazji warsztatów dziennikarskich
udało mi się porozmawiać z Maciejem
Wróblem, dziennikarzem i szefem Informacji TVP Olsztyn.
Panie Macieju z pomocą jakich metod
pracowaliście z młodzieżą podczas
warsztatów?
- Chodziło nam o to, aby w krótkim czasie
przekazać młodzieży niezbędną wiedzę
dotyczącą tworzenia telewizji. Efekt był
zdumiewający. Młodzież sama zrobiła dwa
programy informacyjne i wywiady. Sami
robili zdjęcia, nagrywali rozmowy, montowali materiały. W warsztatach wzięli też
udział dorośli.
Czy styl pracy z dorosłymi wyglądał
inaczej niż z młodzieżą?
- Zrealizowaliśmy ten sam program, choć
mówiąc szczerze – dorośli muszą wykonać
większą pracę niż młodzi, żeby ich dogonić
(śmiech).
Czego mogli się nauczyć uczestnicy
warsztatów?
- Telewizja to jest medium, które skupia
w sobie wiele talentów i umiejętności.
W gazecie trzeba dobrze pisać, w radiu
dobrze pisać i mówić, w telewizji dobrze
Ciąg dalszy na str. 5
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Dziennikarskie warsztaty telewizyjne w Barczewie

pisać, mówić i wyglądać, a do tego
niezbędna jest umiejętność pracy obrazem.
W telewizji musimy zobaczyć to, czego ani
radio ani gazeta nie pokaże, bo po prostu nie
jest w stanie. Trzeba to umieć zrobić. Tego
uczyliśmy. Mówię uczyliśmy, bo tych
warsztatów, w tym kształcie, by nie było
gdyby nie świetny operator obrazu Krzysztof Bębenek, który zgodził się mi
towarzyszyć. Współpraca dziennikarza
z operatorem musi być dobra, to gwarancja
sukcesu.
Czy w trakcie tych zaledwie kilku dni, ale
jednak wytężonej, wielogodzinnej pracy
na miejscu w muzeum i w terenie, można
było nauczyć się w jaki sposób zrobić
dobry materiał?

i komputery. Książek już w ogóle nie
czytają. Szkoda. Warto więc dać im alternatywę, wyznaczyć cele i pomagać w ich
realizacji. Podczas warsztatów trafiliśmy
z kamerą do centrum kultury w Barczewie.
Jakie było moje zdziwienie, bardzo pozytywne, że to miejsce niemal pękało
w szwach. Świetna sala muzyczna to jest
strzał w dziesiątkę. Trzeba wyławiać
talenty i tam je szlifować, a takie miejsca
rozbudowywać. Szczere gratulacje.
Czy można gdzieś obejrzeć efekty pracy
powarsztatowej?
Materiały zostały w Lokalnej Grupie Działania, więc prezes Tomasz Piłat z pewnością
chętnym je udostępni. Może zorganizuje
jakiś pokaz powarsztatowy. Jeśli będzie

Fot. Archiwum autora

- Daliśmy impuls i niezbędną wiedzę. Tyle
ile można było w ciągu 36 godzin. Teraz
piłka po stronie naszych studentów. Obiecali, że za tydzień, dwa prześlą mi mailem
swoje prace, które zamierzają zrealizować.
Czekam na nie z niecierpliwością (uśmiech).
Czy „wykluły się” jakieś wyjątkowe talenty wśród uczestników?
15-letni Konrad Jędrzejewski z Marcinkowa w gminie Purda to jest niewątpliwie jeden z tych talentów. Niezwykle
inteligentny młody człowiek, z ogromnym
dystansem do siebie, co w tym zawodzie
bardzo pomaga. Zrobił własną relację
z kuchni, gdzie przyrządzał jajecznicę.
Fenomenalny humor, dobra realizacja.
Poza nim wyróżniała się Julia Szewczyk
z Barczewa. Ale te zasiane dziś ziarno
będzie procentować tylko pod jednym
warunkiem, że będą w tych młodych
ludziach chęci. Jeśli będą chcieli chcieć, to
zdobędą świat. Młodzież dziś nie ma czasu
na pasje, bo czas pochłaniają smartfony

taki pomysł, chętnie przyjadę na takie
spotkanie. Może wówczas inni młodzi
ludzie też chcieliby się zająć robieniem
telewizji. Plany wobec nich ma samo LGD,
ale nie będę ich zdradzał.
Za scenerię do pracy posłużyły pokoje
muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, chciałabym się dowiedzieć jak się
Wam w tym miejscu pracowało?
Bardzo dobrze. Telewizja wymaga pewnej
plastyczności. Gdybyśmy zaaranżowali
studio w pustej sali lekcyjnej byłoby nijako.
W tych wnętrzach do tworzenia obrazów
posłużyły rekwizyty. To muzeum jest
naprawdę dobrze zrobione. A i o samym
Nowowiejskim udało się nam zrobić dwa
materiały i czegoś więcej dowiedzieć
(uśmiech).
Jak się zaczęła Pana przygoda z dziennikarstwem telewizyjnym?
Przygodę z telewizją zacząłem w 2002 roku. Zaczynałem staż w „Rowerze Błażeja”
w TVP1. Tak nazywał się kiedyś program
skierowany do młodzieży, cieszył się sporą
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popularnością. Wcześniej w rodzinnym Giżycku pracowałem w nieistniejącym już
„Radiu Kormoran”, gdzie prowadziłem
autorską audycję. Do TVP Olsztyn trafiłem
w 2006 roku. Dziś jestem tam szefem
„Informacji”, a w mediach w sumie pracuję
16 lat. Jak łatwo policzyć zaczynałem jako
szesnastolatek (uśmiech).
Co jest trudniejsze, dziennikarstwo telewizyjne czy radiowe, a może prasowe?
Pracowałem i w prasie i w radiu. Radio jest
magiczne i je uwielbiam. Prasa dziś traci na
rzecz internetu. A co jest trudniejsze?
Wszystko jest inne, choć wbrew pozorom
podobne. Każde medium lubię, ale poziomu trudności nie potrafię wskazać. To
kwestia indywidualnych predyspozycji.
Czy ktoś kto kompletnie nie miał
styczności z kamerą i dziennikarstwem,
może się starać o pracę w TVP Olsztyn?
Dziennikarz telewizyjny to człowiek ciekawy świata, a dziennikarz telewizji regionalnej, dodatkowo musi być ciekaw
tego, co dzieje się np. w Ostródzie,
Braniewie czy Barczewie. To jest jedno
z podstawowych kryteriów. Potem trzeba
umieć tę wiedzę wykorzystać.
Jakie predyspozycje należy posiadać aby
pracować w tv?
Chęć poznawania świata i ludzi, do tego
oczywiście dochodzi dobry głos, dykcja,
prezencja. Warsztatu na studiach dziennikarskich nikt się nie nauczy. To daje
dopiero przebywanie z redakcją. Wie Pani,
jak trafiłem do „Roweru Błażeja”? Poszedłem i powiedziałem, że mogę nosić
kable i parzyć kawę, żeby tylko tam być
i patrzeć na ich pracę. Nie od razu, ale
przyjęli mnie. Po paru tygodniach już
pracowałem przy programie. Wystarczy
chcieć, naprawdę. Od chęci wiele w tym
zawodzie zależy.
Czym lubi się Pan zajmować poza pracą?
Jakie są Pana pasje?
Wstyd się przyznać, ale moją pasją jest
moja praca. Poza synkiem, bo on jest pasją
numer jeden, chłonę go jak świeże
powietrze, bo jest wspaniałym prawie 5latkiem.
Czy warsztaty to była Pana pierwsza
wizyta w naszym mieście?
Oczywiście, że nie. Ale rzadko bywam
w Barczewie. Często za to przejeżdżam
tędy, jadąc na Mazury. Przy okazji
pozdrawiam ekipę ze stacji paliw, gdzie
zawsze tankuję (śmiech).
Dziękuję za rozmowę i zapraszamy
częściej do odwiedzania naszego miasta.
Dziękuję bardzo i za rozmowę i za
zaproszenie.
Relacja i rozmowy
Magda Łowkiel-Klimek
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„Tropiciele Feliksa”
W tym roku rocznicę urodzin Feliksa
Nowowiejskiego obchodzono wyjątkowo.
Oprócz uroczystości dla dorosłych, 19
lutego Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego przy Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, we współpracy
ze Szkołą Podstawową nr 1 im. F. Nowowiejskiego zorganizował I Grę Miejską
„Tropiciele Feliksa” dla dzieci ze szkoły
w Barczewie, z okazji urodzin kompozytora i Dni Patrona Szkoły.
Zadaniem 42 dzieci połączonych w 5
grupach było rozwiązanie zagadek dotyczących Feliksa Nowowiejskiego, miasta

Fot. M. Kord (2)

i muzyki. W celu rozwiązania zadań dzieci
ze specjalnie przygotowanymi mapkami
przemierzały Barczewo i poznawały
najpiękniejsze zabytki oraz jego nowe,
nieodgadnione miejsca. Zwiedziły Galerię
Sztuki „Synagoga”, Skarbiec Kultury
Europejskiej, ratusz, kościół św. Anny,
Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego – muzeum; obejrzały: kapliczki,
amfiteatr, a także odwiedziły inne, ciekawe
miejsca: siedzibę Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie, Miejską
Bibliotekę Publiczną, bibliotekę szkolną,
Gimnazjum nr 1 w Barczewie, Przedszkole
Miejskie, Telewizję Kablową Macrosat,
pocztę, Ochotniczą Straż Pożarną, restaurację „Niagara”.
Wśród zadań było: zaprojektowanie
pocztówek z Feliksem, a także wysłanie ich
do pana Jana Nowowiejskiego, rozwiązywanie rebusów, labiryntów, zagadek,
wywiady z historykiem Wojciechem
Zenderowskim, fotografem Włodzimierzem Zdaniukiem, rysowanie karykatury
Feliksa, układanie napisu z Feliksem za
pomocą patyków, dokańczanie tajemniczych szkiców, sonda uliczna, projektowanie mapek i inne. Jednym z zadań każdej
grupy było odśpiewanie „Roty” lub
„Hymnu Warmińskiego”, co było niesamowitym punktem, gdyż te utwory rozbrzmiewały w różnych miejscach Barczewa!
Finał gry rozstrzygnął się w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
– muzeum, gdzie po zliczeniu punktów
z poszczególnych konkurencji to dogrywka
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rozstrzygnęła i wyłoniła wygraną grupę:
I miejsce zajęła grupa „Janki” z opiekunem
panią Haliną Piątek; II miejsce – grupa
„Marysie” z opiekunem Izą Tereszko; III
miejsce – grupa „Rutki” z opiekunem Joanną Truszkowską, natomiast wyróżnienia
otrzymały grupy: „Katarzynki” z opiekunem Marleną Kord oraz „Felki” z opiekunem Bertrandem Abramczykiem.
Wszystkie dzieci z opiekunami cudownie
się zaangażowały w wykonywane zadania,
dlatego też każdy młody uczestnik gry
otrzymał pamiątkowy medal i dyplom oraz
nagrodę rzeczową, które zostały ufundowane przez Szkołę Podstawową nr 1 im.

Feliksa Nowowiejskiego, Radio Olsztyn,
Stowarzyszenie „Południowa Warmia”
i Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie. Grę przygotowały i przeprowadziły Magdalena Łowkiel-Klimek i Agnieszka Markowicz.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
wspaniałym osobom, które zaangażowały
się w akcję ku czci Feliksa Nowowiejskiego, natomiast dzieciom, które tak
wspaniale się bawiły, gratulujemy ogromnej wiedzy o patronie ich szkoły.
Dziękujemy wszystkim dyrektorom, właścicielom i pracownikom instytucji, które
z radością gościły dzieci: pani Danucie
Zielonka prezes Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich, pani Krystynie Szter prezes
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze” oddział w Barczewie, pani
Teresie Napierało, pani Alicji Sawickiej
dyrektor Gimnazjum nr 1 w Barczewie,
pani Małgorzacie Bronowskiej-Waliszewskiej nauczycielowi bibliotekarzowi, pani
Annie Rok kierownik Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Barczewie, pani Dorocie
Mikołajczuk dyrektor Przedszkola Miejskiego, paniom z Urzędu Miejskiego (pok.
nr 1 i 5), panu Krzysztofowi Kacprowiczowi właścicielowi Telewizji kablowej
Macrosat, panu Piotrowi Mostkowi prezesowi OSP Barczewo.
Dziękujemy opiekunom grup: Halinie
Piątek, Izie Tereszko, Bertrandowi Abramczykowi, Marlenie Kord, Joannie Truszkowskiej oraz wszystkim osobom, które
wzięły udział w grze.
Magdalena Łowkiel-Klimek

Fot. J. Truszkowska

Ciąg dalszy ze str. 3

Czy dachówki mogą mówić?

wspaniała artystka z Ruszajn.
Spod rąk pana burmistrza powstała
wspaniała dachówka, którą będzie można,
jak i pozostałe dachówki, wylicytować na

Fot. Archiwum autora

aukcji. Pomalowane dachówki trafią do
Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek
„Edukacja dla przyszłości” w Lamkowie.
Pieniądze ze sprzedaży dachówek zasilą
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konto na zakup szkolnego busa.
Więcej informacji na:
http://gadajacedachowki.blogspot.com/
Dziękuję wszystkim uczestnikom:
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
„Południowa Warmia”, Gmina Barczewo,
Tomasz Piłat, Iwona Hudź, Małgorzata
Bałusz, Agnieszka i Łukasz PacyńskiCzarnecki, Beata Jakubiak, Rozalia
Wojszel, Krystyna Szter, Alicja CzarneckaZyskowska, Katarzyna Niemczak, Ewa
Biel, Stanisław Czachorowski, Joanna
Wiśniewska, Agnieszka Markowicz, Alicja
Zęgota, burmistrz Lech Jan Nitkowski, z-ca
burmistrza Dariusz Jasiński, Włodzimierz
Zdaniuk. Jestem pod ogromnym
wrażeniem Waszych wspaniałych prac –
każda ma swój niepowtarzalny klimat...
dziękuję!
Ania Wojszel

Informacje

Święto Służby Więziennej
12 lutego 2015 roku obchodziliśmy
w Barczewie Święto Służby Więziennej,
przypadające w rocznicę ogłoszonego
8 lutego 1919 dekretu Józefa Piłsudskiego,
który dał początek więziennictwu w odrodzonej Polsce.
O godzinie 11.45 poczet sztandarowy
Zakładu Karnego w Barczewie poprowadził przemarsz jego funkcjonariuszy do
pobliskiego kościoła św. Andrzeja Apostoła. Mszę świętą w gościnnej świątyni
braci franciszkanów odprawili ks. prałat
Janusz Szymko, gwardian o. Dawid Szulca
i o. Hadrian Kulwicki. Wspaniałe kazanie
ks. Szymki zapadło nam, uczestnikom tej
Eucharystii głęboko w serca i pamięć.
Po nabożeństwie, poprzedzani przez
sztandar naszej jednostki udaliśmy się do
dawnego kościoła ewangelickiego. Z gościnności tego miejsca korzystaliśmy już
podczas obchodów 200-lecia Zakładu
Karnego w Barczewie w 2012 roku. Obecnie, pięknie odnowione pomieszczenia
Skarbca Kultury Europejskiej w niewielkim stopniu przypominają miejsce,
w którym tak niedawno świętowaliśmy dwa
wieki istnienia jednej z najstarszych
jednostek penitencjarnych w Polsce. Przybyłych gości przywitał dyrektor Zakładu
Karnego w Barczewie mjr Marek Kulwicki.
Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz miejskich w osobach pana
burmistrza Lecha Nitkowskiego i przewodniczącego Rady Miejskiej pana Andrzeja
Maciejewskiego. Zaproszenie przyjęły
również osoby, z którymi współpracujemy
od wielu lat z placówek edukacyjnych,
Zakładu Usług Komunalnych i Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich. Nie
zabrakło również naszych kapelanów
i przedstawicieli Bractwa Więziennego.
W uroczystościach wziął udział dyrektor
Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie
płk Andrzej Bartkiewicz. Zaproszenie
przyjął także były wieloletni dyrektor
Zakładu Karnego w Barczewie, a obecnie
kierujący Aresztem Śledczym w Olsztynie
płk Krzysztof Strzyżewski oraz przewodniczący okręgowy NSZZ FiPW mjr w st.
spocz. Edward Pitura.
Zaproszeni goście i funkcjonariusze
wzięli udział w uroczystej Odprawie
Służbowej z okazji Święta Służby
Więziennej. W jej trakcie, doceniając trud,
zaangażowanie i profesjonalizm w wypełnianiu odpowiedzialnych i niełatwych
obowiązków dwóch funkcjonariuszy otrzymało odznaczenia „Za zasługi w pracy
penitencjarnej”, a kilkunastu zostało
awansowanych na wyższe służbowe.
Odznaczenia i awanse zostały wręczone
przez dyrektora Okręgowego Służby
Więziennej w Olsztynie płk. Andrzeja
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Bartkiewicza oraz dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie mjr. Marka Kulwickiego. Następnie zgromadzeni w Skarbcu
Kultury Europejskiej mogli zapoznać się
z działalnością Zakładu Karnego w Barczewie w 2014 roku, przedstawioną w multimedialnej prezentacji. Od dziesięciu już

lat, tradycją Zakładu Karnego w Barczewie
jest coroczny konkurs wyboru ,,Funkcjonariusza, pracownika roku” głosami
przedstawicieli jego załogi. W tym roku
tytuł ,,Funkcjonariusza, pracownika roku
Zakładu Karnego w Barczewie” otrzymał
kpr. Krzysztof Kapuściński. O jego wyborze zdecydowało nie tylko wzorowe
pełnienie służby, ale również obywatelska
postawa laureata poza nią. Kapral Kapuściński będąc świadkiem napadu na kobietę
podjął pościg za sprawcą i uczestniczył
w jego obezwładnieniu i przekazaniu
policji. Następnie zebrani wysłuchali wykładu kmdr. por. w st. spocz. Jerzego Nowakowskiego o etosie służby w mundurze.
Swoje wystąpienie pan komandor zakończył słowami uznania, skierowanymi pod
adresem funkcjonariuszy Zakładu Karnego
w Barczewie za ich ciężką i odpowiedzialną
służbę. Wyrazy uznania ze strony oficera
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Marynarki Wojennej RP, który zna, na czym
polega równie ciężka służba, są dla nas –
funkcjonariuszy SW – wielkim wyróżnieniem. Głos zabrał również pan burmistrz
Lech Nitkowski. W swoim wystąpieniu,
w bardzo ciekawy sposób opowiedział
o współpracy pomiędzy miastem i Zakładem Karnym oraz o planach na przyszłość.
Dyrektor Zakładu Karnego w Barczewie
mjr Marek Kulwicki wręczył panu burmistrzowi wykonany przez osadzonego
gobelin, przedstawiający barczewski ratusz. Praca wykonana w naszej jednostce
podczas zajęć readaptacyjnych dla skazanych, stanowi wyraz podziękowania dla
władz miasta za wieloletnią współpracę
również na trudnym polu przywracania
społeczeństwu osób, które przebywają
w zakładzie karnym.
Po zakończonej odprawie w trakcie
kuluarowych rozmów pomiędzy funkcjonariuszami i zaproszonymi gośćmi powstało kilka pomysłów na dalszą współpracę. Więzienie w Barczewie funkcjonuje
od ponad dwóch stuleci, ale od kilku lat,
dzięki woli i otwartości obu stron, współpraca przynosi coraz większe efekty.
Kończąc relację z uroczystej Odprawy
Służbowej z okazji Święta Służby Więziennej należy pamiętać o tych wszystkich
osobach, dzięki których życzliwości i zaangażowaniu mogliśmy zorganizować
nasze uroczystości. W imieniu dyrektora
Zakładu Karnego w Barczewie mjr Marka
Kulwickiego, wszystkich jego funkcjonariuszy i pracowników składa gorące
podziękowania kpt. Służby Więziennej,
mający zaszczyt służyć w tej jednostceRobert Karabin
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Koncert kolęd
W czwartek 29 stycznia br. w Skarbcu
Kultury Europejskiej (dawnym kościele
ewangelickim) przy ul. Grunwaldzkiej
w Barczewie po raz pierwszy odbył się
koncert kolęd. Mieczysław Dziemidowicz
przywitał licznie zgromadzonych przybyłych na koncert, by posłuchać i wspólnie
zaśpiewać ulubione kolędy.
W pierwszej kolejności wystąpiły
dziewczęta, które rozwijają swoje umiejętności wokalne pod kierunkiem Emilii
Kitłowskiej w Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie. W ich wykonaniu
usłyszeliśmy tradycyjne kolędy, nie tylko
śpiewane w domach. Dominika Sielawa
zaśpiewała: „Gdy się Chrystus rodzi”
i „Jezus malusieńki”, Iga Sochalewska –
„Przybieżeli do Betlejem” i „W żłobie
leży”, natomiast Żaneta Żokowska przy
własnym akompaniamencie wykonała:
„Gdy śliczna Panna” i „Cicha noc”.
Występy dziewcząt publiczność nagrodziła
gromkimi brawami.
Niespodzianką tegorocznego wieczoru z kolędą był występ małego zespołu
muzycznego, działającego pod roboczą
nazwą „Próba”, który powstał z potrzeby
serca. Trio w składzie: Danuta Nowakowska – akordeon, Mieczysław Dziemidowicz – cymbały i Piotr Szczyglak – gitara
klasyczna wykonało dwie kolędy.
Wiesława Zdaniuk w imieniu dyrygent
Danuty Nowakowskiej i wszystkich chórzystów, serdecznie przywitała zaproszonych gości. Nadmieniła, że chór
„Moderato”, działający przy Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
śpiewa od 11 lat i liczy obecnie 26
chórzystów. W 2014 roku chór wykonał 27
koncertów. Do najważniejszych występów
należały: otwarcie koncertem w maju
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
oraz uczestnictwo w Festiwalu Muzyki w
Hagen w Niemczech. Była to wyjątkowa
promocja naszego miasta. Chór „Moderato” w swoim repertuarze posiada 60
kolęd i pastorałek. Ogromne bogactwo
kolęd, gdzie ich niepospolite wartości
artystyczne, melodyjność, wyzwalają niespożytą moc oraz ogromną siłę oddziaływania, która pozwala trwać w tradycji. Za te
wartości chór jest doceniany.
Chór „Moderato” swój koncert w
Skarbcu Kultury Europejskiej rozpoczął
kolędą „Pójdziemy bracia w drogę
z wieczora”. Kolejna była pastorałka
„Bracia patrzcie jeno” oraz kolęda –
„Dzieciątko się narodziło”. Następnym
utworem była pastorałka „Jezusa narodzonego wszyscy witajmy” i kolędakołysanka „Kolędowy czas”, z muzyką
Andrzeja Seroczyńskiego, słowa Anna
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Warecka. W repertuarze chóru „Moderato”
nie zabrakło współczesnych kolęd –
„Śliczna gwiazda” oraz „Jasna kolęda”,
słowa ks. Marek Jagodziński, muzyka
zespołu Boney M. Następnie chórzyści
wykonali dwie kolędy staropolskie: „Dobroć w niedoszłych grenicach” i „Wesoły
nam ten to dzień”.

Fot. W. Zdaniuk

Za każdym razem podczas koncertów
chórzyści sięgają po nowe utwory, dobre,
nacechowane profesjonalnym wykonaniem. Chór zaśpiewał cztery nowe kolędy,
które w ostatnim czasie włączył do swojego
repertuaru. Były to: „Judzką krainę noc
okryła” oraz kolęda w języku ukraińskim

Fot. A. Jędraszek(2)

„Nowa radost stała” – w tłumaczeniu
pierwszej zwrotki „radość dziś nastała,
radość niebywała, nad wertepem gwiazda
jasna światu zajaśniała”. Dwie kolejne
GAZETA SAMORZĄDOWA 2 (252) luty 2015

kolędy to: „Święta Panienka Syna usypiała”, słowa Hanna Jarwicz z muzyką Jana
Maklakiewicza oraz kolęda „Jezusek czuwa”, słowa Maria Paruszewska z muzyką
Feliksa Nowowiejskiego.
Przypomnijmy, że dla upamiętnienia
rocznicy śmierci kompozytora Feliksa Nowowiejskiego, która przypada 19 stycznia
od lat wykonywany jest przez „Moderato”
koncert kolędowy. Chór „Moderato” oraz
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie przez sześć ubiegłych lat czcili tę
rocznicę, organizując Regionalne Spotkanie z Kolędą. Podczas corocznych kolędowych koncertów w repertuarze chóru
„Moderato” nie mogło zabraknąć utworów
kompozytora.
W czasie koncertu kolęd usłyszeliśmy
także współczesną kolędę „Betlejemska
Jasność”. Na koniec chórzyści przygotowali dwie kolędy: „Maleńka przyszła
miłość” z repertuaru Eleni, słowa Adam
Zachner, muzyka Kostas Dzokas oraz
„Zaśnij Dziecino”.
Po ostatnim wykonanym utworze,
w imieniu dyrygent Danuty Nowakowskiej
i chórzystów pani Wiesława Zdaniuk
serdecznie podziękowała wszystkim przybyłym na koncert kolęd. Na koniec od
wielbicieli dyrygent Danuta Nowakowska
otrzymała bukiet kwiatów i podziękowanie
dla całego chóru „Moderato” za wspaniały
koncert, którego chciałoby się słuchać bez
końca. Burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski oraz dyrektor Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie Mariola
Łukowska-Juckiewicz, który był organizatorem, podziękowali za liczne przybycie, za
wysłuchanie koncertu kolęd wykonanych
po raz pierwszy w Skarbcu Kultury
Europejskiej, gdzie wspaniała akustyka
pozwoliła na docenienie wartości i kunsztu
wykonawców.
W. Zenderowski

Informacje

Ferie zimowe z Centrum Kultury
Od 26 stycznia do 6 lutego w naszym regionie trwały ferie zimowe. I w Barczewie dzieci nie
mogły narzekać na brak zajęć!
Centrum Kultury, jak co roku, zorganizowało zajęcia dla dzieci, w formie pózimowiska –
„Ferie z Domem Kultury”. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00
– 14:00. Dostępny był szeroki wybór aktywności – gry i zabawy, zajęcia plastyczne,
multimedialne zajęcia muzyczne „Laboratorium Dźwięków”, zajęcia wokalne, nauka gry na
perkusji, karaoke, codzienne projekcje filmów.
W tym roku frekwencja niezwykle dopisała,
codziennie można było zauważyć około 30-40
uczestników. Zajęcia prowadzili instruktorzy
CKiPG – Adam Jędraszek, Zbigniew "Ramsko"
Kozłowski, Bertrand Abramczyk, Magdalena
Łowkiel-Klimek, Emilia Kitłowska, Agnieszka
Chojnowska, Agnieszka Markowicz. Zajęcia
perkusyjne poprowadził zdolny barczewski
perkusista, Piotr Okoczuk.
Zajęcia muzyczne zostały podsumowane
krótkim koncertem uczestników zajęć –
wystąpiły zarówno dzieci uczące się na co
dzień w Szkole Muzycznej, jak i te, które
podczas ferii po raz pierwszy miały styczność z
instrumentami. Wszystkie występy miały
jedną cechę wspólną – ogromną radość
uczestników z wykonywania muzyki i możliwości zaprezentowania się przed swoimi
Fot. Archiwum CKiPG (4)
rówieśnikami.
Co roku Centrum Kultury organizuje ferie zimowe i wakacje dla dzieci z gminy i miasta
Barczewo. Zajęcia odbywają się nie tylko w domu kultury, ale również w placówkach
świetlicowych w Barczewku, Bartołtach Wielkich, Jedzbarku, Lamkowie, Niedźwiedziu,
Nikielkowie, Ramsowie i Wipsowie. Zapraszamy na zajęcia wakacyjne, które w tym roku
organizowane będą od 13 lipca do 7 sierpnia.
Redakcja
Niektóre z prac uczestników zajęć zostały zarejestrowane i znajdują się pod adresami
internetowymi:
https://www.facebook.com/centrumkultury.barczewo
https://www.youtube.com/user/ckipgbarczewo

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Podpisanie porozumienia
18 lutego podpisane zostało porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu
Drogowego w Olsztynie, a Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie w sprawie organizacji Powiatowego Turnieju BRD w roku 2015.
Turniej po raz trzeci zostanie zorganizowany w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie
i odbędzie się 30 kwietnia. Będą w nim uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów z powiatu olsztyńskiego. Uczniowie sprawdzą swoją wiedzę teoretyczną
poprzez rozwiązywanie testów, umiejętność jazdy rowerem na placu manewrowym i torze
przeszkód oraz udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Laureaci wezmą udział
Fot. Archiwum autora w turnieju wojewódzkim, a być może później ogólnopolskim.
Głównym organizatorem turnieju jest Polski Związek Motorowy oraz Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa
Ruchu Drogowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego,
Instytut Transportu Samochodowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi. Koordynatorem turnieju na terenie województwa
warmińsko - mazurskiego jest WORD w Olsztynie.
Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.
Organizacja turnieju w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie jest możliwa dzięki zapałowi nauczycieli uczących w tej szkole, a także
zaangażowaniu rodziców uczniów oraz członków Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie.
Jolanta Pastuszenko
GAZETA SAMORZĄDOWA 2 (252) luty 2015
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Informacje
Niedźwiedź, Kromerowo, Ramsówko i Ramsowo

Pożyteczne z przyjemnym, czyli bezpieczne ferie
31 stycznia 2015 roku o godzinie 11.00
w Niedźwiedziu odbyło się spotkanie
integracyjne sołectw: Niedźwiedź,
Ramsowo, Kromerowo i Ramsówek.
Spotkanie było skierowane głównie do
najmłodszych mieszkańców wsi, ze
względu na trwające ferie i obecność
„prawdziwej zimy”, a co za tym idzie dużej
ilości śniegu, mrozu i zamarzniętych tafli
wody, która często bywa miejscem zabaw
dla dzieci, dlatego zostali zaproszeni
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w
Barczewie i Ramsowie, którzy zapoznali
nas z zasadami bezpiecznego zachowania
się na lodzie, odbyły się pokazy wodnolądowe pt. „Bezpieczny lód”. Straż z Barczewa przy udziale strażaków z Ramsowa
przygotowała przykładowe scenki wy-

padków, jakie mogą się wydarzyć podczas
przebywania na lodzie. Zostały omówione
zachowania ofiar i metody, sposoby
ratowania osób, którzy znaleźli się pod
lodem.
Jednym z najważniejszych wniosków
jaki nasunął się po pokazach to taki, że nie
ma bezpiecznego lodu i tak też zostały
uświadomione dzieci i dorośli, którzy
przybyli na pokazy. A było nas niemało bo
około 60 osób, jednak nikt się nie nudził
i nie narzekał, mimo mrozu i obfitych
opadów śniegu towarzyszących nam w ten
sobotni dzień, ponieważ oprócz pokazów
można było skonsumować kiełbaskę
z ogniska lub grilla. Ponadto każdy
uczestnik mógł rozgrzać się ciepłą herbatką
czy kawą. Wszystkie dzieci zostały obda-

rowane odblaskami i łakociami, także
uśmiech z ich ust nie znikał. Ponadto każde
dziecko mogło wejść do wozu strażackiego,
żeby zrobić sobie zdjęcie czy zapoznać się
z wyposażeniem. To pierwsze takie
spotkanie mieszkańców Niedźwiedzia i ościennych wsi, mam nadzieję, że nie
ostatnie.
W spotkaniu uczestniczyli oprócz
mieszkańców goście zaproszeni pan
burmistrz Lech Jan Nitkowski, pan zastępca burmistrza Dariusz Jasiński oraz
zastępca komendanta Komisariatu Policji
w Barczewie komisarz Mariusz Szczepański.
Wszystkim uczestnikom, gościom
zaproszonym, a w szczególności strażakom
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie
serdecznie dziękujemy za przybycie i mile
spędzony czas.
Tomasz Kaczor
Sołtys Niedźwiedzia

Co słychać w Przedszkolu
Publicznym w Łęgajnach?

Wielkie dachy małych ludzi

Fot. Archiwum autora(2)

Ruszajny – wieś z energią

Księżniczki, pszczółki i rycerze

Fot. Archiwum autora

Ruszajny są wsią, w której od zawsze
dużo się działo, wiele imprez, uroczystości,
zajęć dla dzieci i dorosłych. Mając dobre
zaplecze, czyli naszą świetlicę wiejską,
mamy gdzie się spotykać.
I tak z głowami pełnymi pomysłów i z
dużym zapałem do pracy mieszkańcy
Ruszajn rozpoczęli 2015 rok. Na początku
chcieliśmy uszczęśliwić nasze dzieci, więc
zorganizowaliśmy im Bal Karnawałowy,
który odbył się 4.02.2015 r. w godzinach
wieczornych. Nasza świetlica została
wcześniej pięknie udekorowana i przygotowana na przyjście dzieci, a w dniu balu
zamieniła się w prawdziwą krainę bajek.
Dzieci pięknie poprzebierane za różne
postacie – księżniczki, pszczółki, rycerzy,
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Spider-Man’ów, czarownice, bawiły się
wspólnie przy muzyce tańcząc i śpiewając,
a uśmiech nie schodził im z twarzy. Podczas
balu dzieci brały udział w różnych
konkursach, zabawach, które sprawdzały
ich sprawność, szybkość, pomysłowość.
W zabawie i tańcach dzieciom towarzyszyli
rodzice, babcie, osoby z rodzin co
pozwoliło na jeszcze większą integrację
w rodzinach i naszej małej społeczności. Po
wyczerpujących tańcach i śpiewach dla
dzieci został przygotowany słodki poczęstunek. Dzieci zmęczone, ale szczęśliwe
wróciły do domów.
Pełni zapału po udanym Balu Karnawałowym dla dzieci, chcemy zorganizować
jeszcze wiele ciekawych imprez. A w
planach już mamy zajęcia ruchowe
– aerobik dla chętnych, zajęcia dla dzieci,
które współfinansowane są z Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Dzień Seniora, Dzień Kobiet
i wiele innych. A wszystkich mieszkańców
sołectwa Ruszajny zapraszamy do
działania i współpracy.
Agnieszka Ławicka

Fot. Archiwum autora

Już od września zeszłego roku przedszkolaki, rodzice oraz nauczycielki przygotowywały ozdoby i dekoracje bożonarodzeniowe. Tworzeniu „różności” towarzyszył wielki zapał i inwencja twórcza
zarówno dzieci, jak i dorosłych. Wykonane
ręcznie wytwory można było nabyć na
Kiermaszu Bożonarodzeniowym, który
odbywał się w przedszkolu w dniach 11 i 12
grudnia 2014 r.
Pomocą służył nam również ks. proboszcz
tutejszej parafii, który umożliwił sprzedaż
wyrobów rękodzielniczych po niedzielnych mszach św. Pozyskane w ten sposób
środki zostaną przeznaczone na cele
przedszkolne.
Należy zaznaczyć, iż kiermasz został
zorganizowany po raz pierwszy i cieszył się
bardzo dużym zainteresowaniem.
Ponadto w pierwszych dniach grudnia
w naszym przedszkolu zorganizowaliśmy
Świąteczną Zbiórkę Żywności. W akcję
Ciąg dalszy na str. 11
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Informacje
Galeria absolwentów Gimnazjum nr 1 w Barczewie

Marta Mierzejek

W poprzednim numerze „Wiadomości
Barczewskich” przybliżyliśmy sylwetkę
Moniki Mierzejek. Tym razem przedstawiamy siostrę Moniki – Martę, również
absolwentkę barczewskiego gimnazjum.
Martę Mierzejek nauczyciele gimnazjum wspominają jako ambitną, obowiązkową uczennicę. Doskonałe wyniki
w nauce uzyskane w naszej szkole
otworzyły jej drogę do rozwijania swoich
pasji i zainteresowań w I LO im. A.
Mickiewicza w Olsztynie, w klasie o profilu geograficzno-matematycznym.
W czasie nauki w liceum Marta
aktywnie działała w samorządzie uczniowskim, reprezentowała szkołę w środowisku
poprzez udział w zawodach sportowych.
Wyrazem uznania dla jej postawy było
powołanie do pocztu sztandarowego
szkoły. Dała się poznać jako osoba
wrażliwa i społecznie zaangażowana,
a poczucie powinności moralnej kazało jej
współorganizować na terenie miasta akcję
„Drugie życie”, mającą na celu przekonanie
mieszkańców Olsztyna do wypełnienia
oświadczeń woli, zgody na oddanie
organów po śmierci oraz zachęcającą do
oddawania krwi i szpiku.
W czasie nauki w liceum Marta
aktywnie uprawiała sport, trenując piłkę
siatkową, w której odnosiła sukcesy jeszcze
jako gimnazjalistka, podopieczna trenera
Kazimierza Zery. Próbowała swoich sił
w kajakarstwie, hokeju czy lekkoatletyce.
W ciągu trzech lat nauki w liceum wraz

Fot. Archiwum autora

z drużyną zdobyła trzy razy mistrzostwo
Olsztyna w hokeju, trzecie miejsce w mistrzostwach Olsztyna w siatkówce oraz
zdobyła dwa razy wicemistrzostwo Olsztyna i czwarte miejsce w województwie
w lekkoatletyce (biegu na 400 m).
Jeszcze będąc uczennicą klasy maturalnej, Marta podjęła pracę w szkole
językowej „Learning System of Poland
– Speak Up”, a zarobione pieniądze
przeznaczyła na wyjazd do Londynu, gdzie
mieszkała przez 1,5 miesiąca.
Z maturą Marta poradziła sobie
doskonale. Wybrane przedmioty (poza
językiem polskim) zdała na poziomie

Przedszkole Miejskie w Barczewie

Jedyne dwa dni w roku…
Mimo, że styczeń jest zimowym
miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie
dwa dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy
każdemu robi się cieplej na sercu, bo
przecież jest to święto naszych kochanych
babć i dziadków. Dzieci z Przedszkola
Miejskiego w Barczewie z grup IIIB, IVA
oraz ośrodka muzycznego przybyli z wizytą
do Domu Pomocy Społecznej w Barczewie.
Z okazji Dnia Babci i Dziadka zaprezentowali zaprzyjaźnionym seniorom
wyjątkowy występ wokalno-artystyczny.
Dzieci recytowały wiersze, tańczyły
tańce warmińskie oraz śpiewały radosne
piosenki przy akompaniamencie muzyki.
Na koniec przedszkolaki wraz z wychowawczyniami, złożyli mieszkańcom okolicznościowe życzenia radości i uśmiechu
na każdy dzień, a dzieci podarowały im
własnoręcznie wykonane kolorowe kwiaty.
Szczęśliwe i rozpromienione twarze
pensjonariuszy dały wyraz tego, jak ważne

Fot. Archiwum autora

są dla nich takie spotkania i wspólnie
spędzone chwile. W dowód wdzięczności
wychowankowie otrzymali pyszne
słodkości. Spotkanie z seniorami było dla
dzieci nie tylko bardzo pouczające, ale
naprawdę miłe, dlatego też bardzo chętnie
przyjęły zaproszenie na kolejne spotkanie.
E. Majewska, E. Jabłońska,
J. Krasowska-Szwarc
GAZETA SAMORZĄDOWA 2 (252) luty 2015

rozszerzonym i otrzymała wysokie noty –
wszystkie ponad 70% (j. angielski,
matematyka, geografia).
Po maturze, w 2012 r. Marta rozpoczęła
studia w Akademii Morskiej w Gdyni, na
kierunku Nawigacja – specjalność
Transport i Logistyka. W tym samym czasie
podjęła się prowadzenia zajęć z dziećmi
i młodzieżą z zakresu matematyki,
geografii i języka angielskiego.
Obecnie Marta pisze pracę inżynierską
na temat „Wymagania nawigacyjne stawiane systemom pozycyjnym w transporcie lotniczym”, dotyczącą stworzenia
podstaw dla Polskiego Planu Radionawigacyjnego. Jednocześnie przygotowuje się do wyjazdu do Chorwacji na
University of Rijeka – Pomorski Fakultet
– Faculty of Maritimes Studies, w ramach
wymiany studenckiej Erasmus, trwającej
sześć miesięcy. Warto dodać, że Marta
otrzymuje stypendium rektora za najlepsze
wyniki w nauce.
Jesteśmy bardzo dumni z naszej
absolwentki i życzymy dalszych sukcesów.
Iwona Rudź
Elżbieta Jankowska

Co słychać w Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach?

Wielkie dachy małych ludzi
włączyła się cała społeczność przedszkolna. Zebrane produkty przekazaliśmy
dla Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie.
Jednakże największą przyjemnością
i zarazem sukcesem dla placówki było
włączenie się w ogólnopolską akcję
charytatywną „Szlachetna Paczka”. Dzięki
ogromnemu zaangażowaniu rodziców
naszych wychowanków oraz nauczycieli,
w niespełna tydzień zebraliśmy fundusze na
zakup nowych sprzętów m.in. pralki,
kuchenki elektrycznej, ciśnieniomierza
oraz mniejszych gabarytowo produktów
AGD, żywności, a także środków
chemicznych. Tym prezentem „od serca”
sprawiliśmy potrzebującej rodzinie wielką
radość. Podczas wręczenia popłynęły
nawet łzy…
Obdarowana rodzina w podziękowaniu przekazała na ręce koordynatora
życzenia bożonarodzeniowe z załączonym
opłatkiem wigilijnym oraz piękną figurkę
anioła.
Przedszkole otrzymało certyfikat za
włączenie się w tę akcję. Chcielibyśmy raz
jeszcze podziękować wszystkim zaangażowanym w zbiórkę rodzicom, a w szczególności paniom Agnieszce Szczepkowskiej oraz Elwirze Dymitriew.
Małgorzata Dymkowska-Kolender
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Historia
70 lat temu

Barczewskie Kalendarium

W nowej rzeczywistości
Mieszkańcy miasta Wartenburg i okolicznych wiosek mieli uzasadnione powody, by
obawiać się najgorszego ze strony radzieckich
żołnierzy, nadciągających ze wschodnim
frontem. Dla żołnierzy tych każdy mieszkaniec
Prus Wschodnich był znienawidzonym
hitlerowcem, a każde mienie – potencjalnym
łupem wojennym. Wkrótce wszystkie obawy
miały się ziścić. Począwszy od 21 stycznia
nastąpił zmasowany exodus miejscowej
ludności, natomiast z 30 na 31 stycznia, pod
osłoną nocy, w obawie przed okrążeniem
resztki I Batalionu kpt. Hermanna Ulrichsa
wydostały się z Barczewa. Pod Lamkowem na
kapitana Hermanna Ulrichsa czekał już jego
dowódca płk Rudolf Triettel i jego adiutant kpt.
Richard von Weizsacker.
31 stycznia po zajęciu miasta przez
radzieckie jednostki wojskowe, na potrzeby
żołnierzy Radzieckiej Komendantury
Wojennej, dowództwo zajęło: budynek
szkolny przy ul. Wojska Polskiego, budynek
„Landjägerhaus” (w którym mieszkali
niemieccy żandarmi z rodzinami – piętrowy,
wielorodzinny, naprzeciwko dzisiejszej stacji
paliw), budynek niemieckiego architekta
Strelitzkiego, w którym zamieszkał radziecki
komendant (w tym samym budynku mieszkał
później burmistrz Kazimierz Kowalewski),
budynek obok Domu Starców św. Jerzego,
budynek przy ul. Armii Krajowej, w którym
mieściła się Miejska Szkoła dla Dziewcząt
i trzy parterowe budynki na EK-Siedlung
(dzisiejsze Osiedle Domków Jednorodzinnych) oraz na krótko na dezynfekcję – budynek
plebanii przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 7,
a na stałe w budynku przy jednej z ulic
zorganizowano „banię” (łaźnię). Tak więc od 1
lutego 1945 roku miasto wraz z wioskami
gminy Barczewo znalazły się pod radziecką
administracją wojskową.
Pierwszą czynnością żołnierzy radzieckich było pogrzebanie swoich towarzyszy broni. Ciała żołnierzy, które znajdowały
się nad rzeką Pisą oraz na obrzeżach miasta,
przy wykorzystaniu miejscowej ludności,
pochowano na starym, katolickim cmentarzu.
Jednak część żołnierzy została pochowana
dopiero w maju.
Kolejną czynnością była zmiana niemieckiej nazwy Poststrasse na ul. Krasnoj
Armii. Radziecka Komendantura Wojenna
rozpoczęła sprawowanie władzy cywilnej na
terenie miasta i podległym obszarze.
Wprowadzono prawo wojenne, a wraz z nim
przepustki i ograniczenia dla ludności cywilnej
w swobodnym przemieszczaniu się do innych
miejscowości.
W wykazie zakładów i przedsiębiorstw,
których majątek na podstawie decyzji „GKO”
podlegał wywozowi do ZSRR, nie figurowały
zakłady i przedsiębiorstwa z Wartenburga.
W tym czasie jednak z terenów byłych Prus
Wschodnich i Pomorza bezwzględnemu
wywozowi podlegały wszelakie urządzenia
technologiczne. Dopiero dokument zatwier-
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dzony 5 kwietnia 1945 roku, który dotyczył
miasta Wartenburg, zawierał urządzenia
z warsztatu naprawy radioodbiorników i jedną
drukarnię. Kolejny dokument, z 12 kwietnia
1945 roku zawierał drukarnię z przeznaczeniem dla wojskowych wydawnictw, która
znajdować się miała na terenie miejscowego
więzienia. W dokumencie z 4 maja 1945 roku
do wywiezienia przeznaczono urządzenia
tartaczne, znajdujące się w fabryce obróbki
drewna (zakład meblarski). Mimo zapisów
w dokumentach, za wschodnią granicę wysyłano wszelkie urządzenia, maszyny i oprzyrządowania, które zdołano zdemontować
w opuszczonych zakładach i majątkach
ziemskich. Na przełomie lutego i marca 1945
roku łupem padło wiele cennych przedmiotów,
jak: meble gotyckie będące na wyposażeniu
ratusza i miejscowych instytucji, instrumenty
muzyczne, porcelana i wszelkie dzieła sztuki
oraz narzędzia z gospodarstw rolnych. Z magistratu zabrano część niemieckiego księgozbioru. Wszystko co zdaniem żołnierzy
radzieckich przedstawiało wartość materialną
i artystyczną, padło ich łupem. Z grabieżą
pojawiły się akty brutalnej przemocy na
zastałych mieszkańcach. Zagrabione urządzenia i sprzęt zwożono na teren wiezienia,
a następnie na składnicę kolejową, skąd
wagonami wysyłano w głąb ZSRR.
Rozpoczęły się pojedyncze i grupowe
deportacje miejscowej ludności na wschód,
głównie do obozów pracy. Tworzono grupy
robocze do przepędzania zagrabionych stad
bydła z byłych Prus Wschodnich, które gnano
za wschodnią granicę. Najwięcej osób
kierowano do prac w majątkach rolnych
zajętych przez radziecką komendanturę. 9
czerwca 1945 roku żołnierze radzieccy pod
eskortą wyprowadzili wszystkich uczniów
Szkoły Powszechnej w Barczewie do pracy
przy żniwach w pobliskim majątku rolnym.
Jednym z zadań żołnierzy radzieckich było
oczyszczanie zaplecza frontu z ukrywających
się po lasach i w domach nielicznych żołnierzy
Wehrmachtu, Volkssturmu oraz niemieckich
nacjonalistów. Nie obyło się bez zbrojnych
incydentów.
Jeden z opisów daje obraz postępowania
z miejscową ludnością. W Wielki Piątek 1945
roku, na polecenie radzieckiego komendanta
zgromadzono niemal wszystkich mieszkańców miasta i pod konwojem doprowadzono ich
do majątku w Prejłowie, oddalonego o 12 km
od Barczewa. Mieszkańcom pozwolono wziąć
ze sobą tylko podręczny bagaż, jaki mogli
udźwignąć. Do przewiezienia chorych
i zniedołężniałych podstawiono tylko 10
wozów konnych. W mieście pozostało jedynie
pięć rodzin. Wraz z mieszkańcami podążał
duchowny w stroju zakonnika – ks. Stanisław
Sobieszczyk, który na miejscu miał odprawić
mszę świętą. Tak opuszczone przez mieszkańców mieszkania i gospodarstwa rolne
Ciąg dalszy na str. 13
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1325 – kronikarz zakonu krzyżackiego Peter
von Dusburg jako pierwszy wymienił
„castrum Wartenbergk” (zamek albo gród)
zbudowany w zakolu rzeki Pisy.
1570.02.22 – biskup warmiński Marcin
Kromer wydał ustawę o obowiązku uczęszczania wiernych do kościoła.
1595 – klasztor Franciszkanów w
Barczewie przejęli bernardyni.
1605 – Tomasz Markaim, proboszcz
Barczewa ufundował parafii beneficjum
Męki Pańskiej.
1618.02.06 – na sejmie koronnym w Warszawie Warmię reprezentował m.in. Stanisław Wilczewski z Ramsowa.
1695 – w Barczewie urodził się Mikołaj
Antoni Schulz (Schulc), kanonik dobromiejski i fromborski, administrator diecezji
warmińskiej, kanclerz bp.CiągTeodora
Podalszy na str.
18
tockiego, prałat i dziekan katedralny.
1702.02.17 – komornictwo w Barczewie
liczyło 34 miejscowości, w tym 13 dóbr
szlacheckich.
1715.02.07 – probostwo w Barczewku objął
ks. Stanisław Aleksander Cybori.
1731.02.08 – w Olsztynie zmarł Szymon
Lorkowski, polski kaznodzieja, rodowity
mieszkaniec Wójtowa.
1771.02.20 – biskup warmiński Ignacy
Krasicki potwierdził przywilej lokacyjny
wsi Mokiny.
1779.02.02 – w Barczewie urodził się Jan
Nowowiejski – dziadek Feliksa Nowowiejskiego.
1785 – wieś Klimkowo liczyła dwa budynki
mieszkalne.
1790.02.03 – zmarł Michał Łączyński,
proboszcz parafii Barczewo w latach 17651769.
1845.02.15 – w Barczewie zmarł Jan
Nowowiejski – dziadek Feliksa Nowowiejskiego.
1885.02.16 – w Skajbotach urodził się
Alojzy Śliwa – poeta i pisarz warmiński,
działacz polski na Warmii i Mazurach. W
1945 roku był pierwszym po wojnie wójtem
Gutkowa (gm. Jonkowo). Autor słynnych
felietonów pt. „Kuba spod Gietrzwałdu
gada”.
1890.02.20 – kandydatem Polski na posła do
parlamentu niemieckiego był Franciszek
Szczepański z Lamkowa.
1890.02.20 – w Barczewie wybierano
posłów do parlamentu niemieckiego.
1895 – liczba mieszkańców Barczewa wynosiła 4832 osoby.
1905 – Barczewo zamieszkiwało 4426 osób.
1905.02.14 – urodziła się Helena Zwolińska, jedna z pierwszych nauczycieli
w powojennej historii Szkoły Podstawowej
w Barczewie.
1925 – w Kluczniku utworzono straż
pożarną.
Ciąg dalszy na str. 13
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Z żałobnej karty - śp. Medard Wagner
Zostawiłeś na tej ziemi dużo śladów, obsianych pól, posadzonych drzew,
kochających ludzi… i Ta ziemia Cię nigdy nie zapomni. I my także będziemy pamiętać.

Fot. Archiwum autora

Ciąg dalszy ze str. 12

W środę, 21 stycznia br. w Bielefeld
(Niemcy) pożegnaliśmy śp. Medarda Wagnera, dawnego mieszkańca i wieloletniego
sołtysa Mokin, społecznika, powszechnie
znaną i pełną życzliwości osobę. Człowieka,
który kochał swoją rodzinę, pracę i ludzi,
których co dzień spotykał na swej drodze.
Medard Wagner urodził się 11 grudnia
1926 roku w Mokinach, gdzie spędził swoje
dzieciństwo, młodość i wiek dojrzały. Potem
przyszła wojna, która była olbrzymią tragedią
i wstrząsem dla wszystkich, a jej zakończenie
nadzieją, ale i wielką niewiadomą. Potem
przeszedł obóz jeniecki na Syberii, skąd
przebywszy długą drogę w 1949 roku wrócił
do rodzinnego domu w Mokinach, gdzie
pozostał. W 1953 roku zawarł związek
małżeński z Anną Barabasz, z którą ma 6
córek. Od tej pory oboje prowadzili
gospodarstwo rolne, a później specjalistyczne. Medard Wagner przez całe życie
udzielał się społecznie. W latach 1950-1970
był radnym gminy Klebark Wielki, a w latach

W nowej rzeczywistości

żołnierze radzieccy mogli plądrować bez
przeszkód, zabierając żywność, nie gardząc
ziemniakami, burakami czy przetworami
w słojach. Grabiąc, pozbawiano mieszkańców
podstawowych środków do przeżycia. Kiedy
mieszkańcy powrócili do miasta, większość
ich mieszkań była zajęta przez nowych
osadników.
Począwszy od kwietnia 1945 roku, do
miasta zaczęli powracać ci, którzy byli w niemieckiej niewoli oraz uciekinierzy, natomiast
rdzenni mieszkańcy jeszcze długo nie mogli
otrząsnąć się z przegranej wojny, gdzie stali się
ofiarami własnej tożsamości.
9 maja 1945 roku na wieść o zwycięstwie
nad faszyzmem mieszkańcy skryli się
w swoich domach. Tego dnia jedynymi
błąkającymi się po ulicach miasta byli pijani
radzieccy żołnierze strzelający na oślep, gdzie
popadnie.
Mieszkańcy zapadali na różne choroby.
Istniała realna obawa wybuchu epidemii
tyfusu, odnotowano zachorowania na czerwonkę. Na prośbę burmistrza Marcelego
Wiśniewskiego, w obawie przed wybuchem
epidemii, mjr Iwan Troicki komendant
Radzieckiej Komendantury Wojennej
przyszedł z pomocą w odizolowaniu chorych,
umieszczając ich w oddzielnym pomieszczeniu szpitala. Wspomógł także Ambulatorium Miejskie – zaopatrzył je w opatrunki
i lekarstwa.
Jedynym, który przeciwstawiał się po-

czynaniom żołnierzy radzieckich – wytykał
grabieże, gwałty na miejscowej ludności
i niszczenie mienia poniemieckiego – był
burmistrz Marceli Wiśniewski.
Formalnie, 2 czerwca 1945 roku w Olsztynie została przekazana władza polskiej
administracji. W przekazaniu uczestniczył
komendant regionu płk gwardii I. Karamuszko. Zgodnie z wytycznymi Starostwa
Powiatowego w Olsztynie uroczyste przekazanie władzy przez komendanta mjr. Iwana
Troickiego dla polskiej administracji w Barczewie wyznaczono na dzień 3 czerwca 1945
roku. Miasto przygotowało się wyjątkowo na
przejęcie władzy. Tego dnia pierwszy raz
w kościele poklasztornym św. Andrzeja
Apostoła rozbrzmiały kościelne organy, na
których Marceli Wiśniewski zagrał „Rotę”
Feliksa Nowowiejskiego. Niestety do uroczystości nie doszło.
Starostwo Powiatowe w Olsztynie zalecało, by przedstawiciele polskiej administracji
przejmowali władzę od Rosjan wraz z dobrami
przez nich przetrzymywanymi. Po przejęciu
władzy przez polską administrację, radziecka
obecność widoczna była do 15 sierpnia 1945
roku. Tego dnia władze radzieckie przekazały
polskiej administracji w Barczewie ostatnie
obiekty gospodarcze, w tym majątki rolne. Po
15 sierpnia 1945 roku żołnierze z Radzieckiej
Komendantury Wojennej rozpoczęli przygotowania do opuszczenia miasta, wiosek
i majątków rolnych.
W. Zenderowski
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1970-1982 – radnym gminy Barczewo i w
tych samych latach – sołtysem oraz
komendantem OSP w Mokinach. Znał dobrze
ludzi, z którymi jako sołtys i sąsiad
współpracował na co dzień.
Pierwsze powojenne lata były trudnym
okresem i wymagały od wszystkich,
niezależnie od narodowości, ogromnej
tolerancji, otwarcia i życzliwości w stosunku
do nowych sąsiadów. Medard Wagner
potrafił przełamać strach i niepewność jutra.
Za jego przykładem również mieszkańcy
Mokin zaakceptowali nową rzeczywistość,
a dobra wola i wiara pomagały im w przetrwaniu.
W 1982 roku ze względów rodzinnych
Anna i Medard Wagnerowie wyjechali i zamieszkali w Bielefeld (Niemcy). Do Mokin,
w rodzinne strony przyjeżdżali każdego roku,
nie zapomnieli o „małej ojczyźnie”.
W czerwcu 2003 roku Anna i Medard
Wagnerowie w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Barczewie uroczyście obchodzili 50
rocznicę pożycia małżeńskiego. Medard
Wagner zmarł 16 stycznia 2015 roku.
W. Zenderowski

Barczewskie Kalendarium
Ciąg dalszy ze str. 12

1935.02.19 – urodził się ks. Zygmunt
Lubiński, proboszcz parafii w Lamkowie.
Święcenia kapłańskie otrzymał 2 lutego 1958
roku.
1945 – w parafii św. Anny w Barczewie do
sakramentu chrztu przystąpiło 56 osób.
1945.02.02 – pierwszym radzieckim żołnierzem, który wszedł na teren więzienia w Barczewie był major Dmitrij Szczegłow.
1945.02.04 – w Ramsowie radzieccy
żołnierze zastrzelili Ewę Loffer, właścicielkę
pobliskiego folwarku i jej siostrę – Lilly
Boltz.
1945.02.05 – do Barczewa powróciły siostry
ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny
w Braniewie.
1965.02.16 – przy Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Barczewie powstało Koło
Filatelistyczne PZP.
1985.02.08 – Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Barczewie, przy współudziale
ZSMP, zorganizował Olimpiadę Wiedzy
Rolniczej.
1985.02.15 – Augustyn Bania został przewodniczącym Rejonowej Komisji Historycznej Ruchu Młodzieżowego w Barczewie.
1985.02.21 – w sali Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Barczewie Ryszard
Rechul wystawił swoje prace fotograficzne.
W. Zenderowski
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Wydarzenia sportowe
XXXII Bieg Chomiczówki
Barczewo Biega kojarzone jest głównie
z imprezą o tej samej nazwie, której pierwsza
edycja odbyła się w ubiegłym roku i cieszyła
się wielkim zainteresowaniem ze strony
zawodników oraz kibiców.
Barczewo Biega to przede wszystkim
grupa miłośników biegania, która regularnie
spotyka się na wspólnych treningach. Biorą
również udział w biegach odbywających się
w całej Polsce.

Fot. Barczewo Biega

18 stycznia 2015 w Warszawie odbył się
XXXII Bieg Chomiczówki, w którym wzięli
udział biegacze z Barczewo Biega: Krzysztof
Sulewski oraz Przemysław Menziński.
W biegu liczącym 1300 uczestników obaj
uplasowali się w pierwszej „setce” zawodów,
co można uznać za udany start.
Tak bieg relacjonuje Barczewo Biega:
Krzysztof Sulewski i Przemysław Menziński
czynnie reprezentowali naszą gminę w Warszawie. W XXXII Biegu Chomiczówki wzięło
udział ponad 1300 uczestników. Trasa liczyła 3
rundy po 5 km. Nasi koledzy uplasowali się
w pierwszej setce zawodników. Zadowoleni,
nie tylko z czasów, ale i z warunków jakie
panowały na trasie. Pogoda wiosenna, tłumy
kibiców na trasie dopingowało każdego
biegacza. Nie mogło być inaczej, trzeba było
się pokazać z jak najlepszej strony podczas
pierwszego startu w 2015 roku.
Krzysztof Sulewski w kategorii M30 – 6 m-ce
z czasem 54:06
Przemysław Menziński w kategorii M20 – 20
m-ce z czasem 57:58
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Z biegowymi pozdrowieniami Barczewo
Biega.
Puchar Europy w szabli Modling 2015
17 stycznia 2015 r. w austriackiej
miejscowości Modling odbył się Puchar
Europy Kadetów w szabli. W turnieju
uczestniczyło 148 zawodników z 22 krajów.
Polskę reprezentował mieszkaniec Barczewa
Cezary Białecki, zawodnik MUKS Victor
Warszawa.
W pierwszej grupie Białecki stoczył 6
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walk, wszystkie wygrał. W drugiej grupie
poszło mu nieco gorzej, na pięć walk wygrał
dwie i awansował do fazy pucharowej.
W pierwszej swojej walce pucharowej
Czarek spotkał się z zawodnikiem Turcji,
którego pokonał 15/11 i znalazł się w najlepszej 32 turnieju. O wejście do 16 również
trafił na zawodnika reprezentacji Turcji,
któremu tym razem uległ 9/15 i zajął
ostatecznie 25 miejsce.
Cezary Białecki potwierdził, że jest
w dobrej formie i potrafi wygrywać nie tylko
w Polsce, ale i na międzynarodowym
„podwórku”.
Zdolny szachista z Barczewa
Sport w gminie Barczewo kojarzony jest
głównie z piłką nożną, coraz częściej również
ze sportami walki (duża w tym zasługa Egidy
Barczewo). Mało kto wie, że w Barczewie
mieszka bardzo zdolny szachista, który
regularnie bierze udział w zawodach
ogólnopolskich oraz międzynarodowych.
Krzysztof Cis ma 19 lat. Urodził się i
mieszka w Barczewie. Jest uczniem klasy
maturalnej IV LO w Olsztynie. Przygodę z
szachami rozpoczął mając 8 lat. Obecnie
zawodnik UKS „Trzydziestka” Olsztyn.
Trenuje pod okiem pana Tomasza Baturo.
Cis posiada II kategorię szachową i ranking 1800, posiada również ELO – jest to
ranking międzynarodowy przyznawany przez
federację FIDE. Od 2012 roku posiada III klasę
sędziowską w dyscyplinie szachy. W 2014
roku został wybrany do Kolegium Sędziowskiego województwa warmińsko-mazurskiego (jest to zarząd sędziowski województwa).
W 2014 roku Krzysztof Cis brał udział
w zawodach różnej rangi. Do najważniejszych
osiągnięć minionego roku można zaliczyć:
w kwietniu 2014 r. wraz z drużyną zajął I
miejsce w Wojewódzkiej Szkolnej Lidze
szachowej za rok 2013/2014, w czerwcu
rozegrane zostały Mistrzostwa Gminy
Barczewo, gdzie Krzysztof został Mistrzem
Gminy, również w czerwcu rozegrano
Indywidualne Mistrzostwa Województwa
– został v-ce mistrzem województwa
warmińsko-mazurskiego do lat 19, uczestniczył w Mistrzostwach Polski Ministrantów
do lat 20, gdzie zajął 8 miejsce, a także
w dwóch Turniejach Międzynarodowych
w Kowalewie Pomorskim i Ostródzie.
Najbliższe plany szachisty to: 3 lutego
2015 r. udział w turnieju Zima z szachami
w Olsztynie w kategorii do lat 19, czerwiec
– Indywidualne Mistrzostwa Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz Międzynarodowe Festiwale Szachowe w Kowalewie
Pomorskim i Ostródzie.
Oby rok 2015 obfitował w jeszcze większe
sukcesy. Życzymy tego reprezentantowi
naszej gminy.
Bartosz Idzikowski
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Turniej siatkarskich dwójek
w barczewskim gimnazjum
23 stycznia 2015 r. w gimnazjum odbył się
turniej dwójek siatkarskich dziewcząt klas I, II
i III. W turnieju dla klas I wzięło udział 10 par,
a w klasach II i III – 13 par. Rozegrano mecze
grupowe na obu poziomach, mecze półfinałowe i finałowe, a także mecze o 3 i 4
miejsce.
Podczas rywalizacji panowała sportowa
atmosfera, młodzież walczyła o zwycięstwo
przestrzegając zasady gry oraz zasady fairplay. Gimnazjaliści aktywnie dopingowali
swoich zawodników w walce o podium.
W każdej grupie wiekowej drużyny za
miejsca od I do III otrzymaly pamiątkowe
medale, a wszyscy uczestnicy zawodów
– pamiątkowe dyplomy oraz upominki
rzeczowe.
Turniej został przygotowany przez
nauczycieli wychowania fizycznego:
p. Danutę Dowgiałło i p. Kazimierza Zerę.
Klasyfikacja końcowa przedstawia się
następująco:
Klasy I
I miejsce: Weronika Klimkiewicz kl. I b
– Paulina Dowgiałło kl. I d
II miejsce: Julia Bazylewicz kl. I d
– Aleksandra Polewska kl. I d
III miejsce: Karina Chrzon kl. I c
– Marta Bergolc kl. I c
IV miejsce: Wiktoria Miszczak kl. I c
– Aleksandra Jezierska kl. I c
Klasy II i III
I miejsce: Aleksandra Rojek kl. III b
– Weronika Trzcińska kl. III b
II miejsce: Weronika Chojnacka kl. II
– Weronika Kondrat kl. II d
III miejsce: Klaudia Kuzia kl. II c
– Oliwia Czuba kl. II c
IV miejsce: Paulina Supieta kl. II a
– Dominika Czajkowska kl. III c
Gimnazjum nr 1 w Barczewie
Halowy Puchar Polski H20-B3
I eliminacje w Ekwadorze
Tegoroczne I eliminacje Halowego
Pucharu Polski H20-B3 w zawodach
jeździeckich dla miłośników koni odbyły się
06-08.02. 2015 roku w położonej malowniczej
części pojezierza warmińsko-mazurskiego
EKWADOR w Dąbrówce Małej, znajdującej
się kilka kilometrów od Barczewa. Była to
pierwsza tak prestiżowa impreza ogólnopolska
w naszym regionie. Ekwador i Jeździecki Klub
Sportowy "U Robsonów" to własność Roberta
Hestkowskiego. Zorganizowanie tak niesamowitego przeżycia w światku jeźdźców to
wielka chluba i promocja dla naszych okolic.
Ośrodek dysponuje halą krytą, która jest
ogrzewana i posiada kwarcowe specjalnie
zaprojektowane podłoże i komplet przeszkód.
Zapytani o odczucia odnośnie imprezy
uczestnicy zawodów wypowiadali się
z zachwytem w samych superlatywach. Nic
Ciąg dalszy na str. 15
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w tym dziwnego, ośrodek cieszy się masą
wielbicieli i częstą ich wizytą. Podkreślić
trzeba również jedzenie, które samo w sobie
przyciąga smakiem.
Ekwador to miejsce gdzie odbywają się
obozy jeździeckie i obozy hipoterapii.
Jeśli nie słyszałeś o tym miejscu to warto
przekonać się o jego urokach.
Zapraszamy do odwiedzenia ośrodka
i przekonania się na własne oczy o jego
zaletach.
Anna Żuk

Fot. Archiwum autor(2)

Zawody w Dąbrówce Małej były pierwszą
imprezą w kalendarzu na 2015 rok. W weekend
6-8 lutego po świąteczno-noworocznej
przerwie polscy jeźdźcy dyscypliny skoki
przez przeszkody ponownie przystąpili do
rywalizacji na arenie ogólnopolskiej. Do grona
organizatorów halowych ogólnopolskich
zawodów powróciła Dąbrówka Mała, która już
w przeszłości organizowała zawody tej rangi.
Był to bardzo udany powrót: 60000 PLN w puli
nagród, nowy komplet przeszkód wypełniający, co bardzo ważne dla polskich skoków,
współczesne europejskie normy. To pozwoliło
zorganizować oraz przeprowadzić zawody na
europejskim poziomie.
Wygrywając w wymagającym technicznie
konkursie Grand Prix bardzo dobrze
zaprezentowała się 8-letnia klacz Hymne,
dosiadana przez reprezentanta klubu AgroHandel Śrem – Andrzeja Głoskowskiego.

W I eliminacji HPP – 2015 wystartowali
między innymi członkowie Kadr Narodowych
Seniorów: Marek Lewicki i Krzysztof
Ludwiczak, Młodych Jeźdźców: Weronika
Wilska i Krzysztof Okła, Juniorów: Adam
Grzegorzewski i Andrzej Opłatek.

W poszczególnych Kategoriach HPP w I
eliminacji zwyciężyli:
SENIORZY: Andrzej Głoskowski
MŁODZI JEŹDŹCY: Paulina Endraszka
JUNIORZY: Andrzej Opłatek
AMATORZY: Inez Lendo
Turniej piłki nożnej halowej
Protrader Cup Reszel 2015
W miniony weekend, w Reszlu, odbył się
halowy turniej piłki nożnej Protrader Cup
2015. Wystąpiło w nim 10 drużyn złożonych
z chłopców rocznik 2006 i młodszych.
W turnieju wystąpiła drużyna BUKS
Barczewo, która zajęła 8 miejsce. Zawodnicy
z Barczewa spisywali się całkiem nieźle
i gdyby mieli więcej szczęścia, miejsce w
końcowej klasyfikacji byłoby lepsze.
W swoim ostatnim turniejowym spotkaniu (o 7
miejsce) ulegli drużynie MKS Korsze I 0-1.
Młodzi zawodnicy są dopiero na początku
swojej kariery sportowej i każdy tego typu
turniej to świetna lekcja. Wygraną należy się
cieszyć, a z przegranej wyciągnąć wnioski.
Możemy być pewni, że w następnych
turniejach miejsca będą lepsze.
Klasyfikacja końcowa:
1. Szkółka Piłkarska PIKI Gdańsk
2. MKS Polonia Lidzbark Warmiński
3. MKS Mrągowia Mrągowo
4. UKS NAKI Olsztyn
5. MKS Korki Biskupiec
6. RKS Orlęta-Rema Reszel I
7. MKS Korsze I
8. UKS BUKS Barczewo
9. RKS Orlęta-Rema Reszel II
10. MKS Korsze II
Występ Pisy Barczewo w towarzyskim
Zimowym Turnieju o Puchar Burmistrza
Sępopola 2015
Po nie najlepszej rundzie jesiennej w wykonaniu piłkarzy Pisy Barczewo nastroje były
grobowe. Kłopoty związane były głównie
z kontuzjami, które są utrapieniem w każdej
dyscyplinie sportowej.
Czas jednak działa na korzyść piłkarzy
z Barczewa. Przygotowująca się do rundy
wiosennej drużyna prezentuje się coraz lepiej,
czego dowodem jest drugie miejsce w Zimowym Turnieju o Puchar Burmistrza w Sępopolu. Turniej ten organizowany jest już od 32
lat i stanowi ważny punkt w kalendarzu
lokalnych klubów.
Dobrze zagrał cały zespół Pisy, ale
indywidualnie wyróżniał się Mateusz
Mikulak, który otrzymał nagrodę dla
najlepszego pomocnika turnieju.
Wyniki turnieju:
Victoria Bartoszyce – MKS Korsze 1:0
Pisa Barczewo – Łyna Sępopol 0:3
Łyna – Victoria 1:0
Korsze – Pisa 3:4
Victoria – Pisa 0:2
Łyna – Korsze 2:3

Kolejność:
1. Łyna 3 7 6:3
2. Pisa 3 6 6:6
3. Korsze 3 3 6:7
4. Victoria 3 3 1:3
Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy bramkarz – Bartosz Milkiewicz
(MKS Korsze)
Najlepszy obrońca – Radosław Sosiński (Łyna
Sępopol),
Najlepszy pomocnik – Mateusz Mikulak (Pisa
Barczewo)
Najlepszy napastnik – Mateusz Zawadzki
(Victoria Bartoszyce)
Król strzelców – Piotr Kozłowski z MKS
Korsze (4 gole),
Najmłodszy zawodnik – Maciej Kadziewicz
(Victoria Bartoszyce),
Najstarszy zawodnik – Tomasz Paszkowski
(Łyna Sępopol).
Bartosz Idzikowski
Rozmowa z Adamem Dowgiałło
Barczewskie Morsy aktywne każdej
niedzieli
Działają od niedawna, swoją pasją
zarażają coraz więcej mieszkańców gminy
Barczewo. W ostatni weekend Barczewskie
Morsy, bo o nich mowa, wzięły udział
w Ogólnopolskim Zjeździe Morsów w Dobrym Mieście. Ciekawostką jest fakt, że Morsy
kąpiel odbyły nocą.
Do Dobrego Miasta zjechali miłośnicy
zimowych kąpieli z całej Polski, około 400
uczestników. Najmłodsi stażem byli reprezentanci gminy Barczewo, ale nie przeszkodziło im to w zdobyciu nagrody w wyścigu na
25 m w przeręblu. Dystans ten najszybciej
przepłynął Piotr Silski.
Z tej okazji o krótką rozmowę poprosiliśmy Adama Dowgiałło, pomysłodawcę
oraz koordynatora Barczewskich Morsów.
barczewo.pl: – Od jak dawna jesteś
morsem?
- Adam Dowgiałło: – Morsem, takim
regularnym, jestem od końca 2014 roku.
W latach ubiegłych „morsowałem” nieregularnie, raz do roku.
Jak „morsowanie” zaczęło się w Barczewie
i ilu Was jest?
- W Barczewie od jakiegoś czasu nosiłem się
z zamiarem zebrania osób, o których
wiedziałem, że „morsują”, ale zawsze
brakowało tego ostatniego akcentu. Kilka lat
temu nawet napisałem projekt na dofinansowanie klubu morsa w Barczewie, który
złożyłem w powiecie olsztyńskim, jednak bez
pozytywnego skutku…i tak w 2014 roku
informowałem kogo mogłem, że startujemy
i udało się. Inauguracyjna kąpiel miała się
odbyć przed świętami na Stawie Więziennym,
lecz był remont i było za mało wody, więc tuż
po świętach zaczęliśmy oficjalne kąpiele
Ciąg dalszy na str. 16
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morsów. Na pierwszej było 6 morsów, na
ostatniej już 22! Najmłodszy mors ma 7 lat,
a najstarszy ok. 55, jak na razie. Klub Morsa
działa przy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Barczewie. Inicjatorem założenia grupy
byłem ja, a teraz koordynuje to ze mną Piotr
Mostek, prezes OSP. W lutym jedziemy na zlot
morsów do Biskupca, i już wtedy będziemy
mieć koszulki z logo naszego klubu, które
opracowała Ania Wojszel. Informacje
dotyczące klubu i aktualności znajdują się na
funpage’u „Barczewskie Morsy” na facebook’u.
Co Wam dają mroźne kąpiele?
- Co nam daje „morsowanie”? Oj, dużo
satysfakcji i nie tylko… Zanurzenie się
w lodowatej wodzie wywołuje w organizmie
odruchy obronne. Zwiększa się kilkukrotnie
ukrwienie tkanek. Charakterystycznym objawem jest czerwona „opalenizna” morsów po
wejściu do wody. Tkanki więc są kilkukrotnie
lepiej ukrwione niż w warunkach normalnych.
Wzmożone ukrwienie powoduje lepszą
przemianę materii, przyspiesza gojenie się
urazów, regeneruje i odżywia komórki,
przyspiesza usuwanie toksyn z organizmu,
również powoduje podwyższenie się progu
bólu. Można skaleczyć się w wodzie i nawet
nie poczuć. Działanie zimnem na całe ciało ma
duży korzystny wpływ na psychikę. Wzrasta

Fot. Barczewskie Morsy

stężenie endorfin i adrenaliny. Ci, którzy
zażywają kąpieli zimowych mogą odczuwać
duży przypływ energii, odświeżenie umysłu,
przypływ zadowolenia, zwiększenie koncentracji, odczucie pozytywnego nastawienia do
siebie i innych. Poprawia się koordynacja
ruchowa. Następuje też obniżenie poziomu
lęku. Poprawia się humor, wyostrza inteligencja. Pomimo mrozu i zanurzenia się
w lodowatej wodzie można odczuć gorąco,
szczególnie po wyjściu z wody. Systematyczne
kąpiele powodują stabilne wzmocnienie
systemu obronnego organizmu, wartością
dodaną jest na pewno integracja mieszkańców
gminy Barczewo oraz jej promocja.

Czy każdy może zostać morsem?
- Morsem może zostać każdy kto ma odwagę
wejść do wody, osoby niepełnoletnie wchodzą
do wody tylko i wyłącznie za zgodą
rodziców/opiekunów.
Gdzie i kiedy można Was zastać?
- Zastać nas można przede wszystkim na plaży
miejskiej w Zalesiu, ale nie tylko. W styczniu
jedna kąpiel odbyła się w Wipsowie, co
najmniej raz w miesiącu na stawie w Barczewie. Staramy się promować tego typu
aktywność w różnych miejscach, dzięki czemu
z jednej strony zapewniamy rozrywkę
w zimowe, niedzielne popołudnia, a z drugiej
strony popularyzujemy morsowanie i gminę
Barczewo.
Bartosz Idzikowski

KOMUNIKAT UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
BUKS BARCZEWO
Zarząd UKS „BUKS” Barczewo zwraca się z serdeczną prośbą o przekazywanie 1%
swojego podatku na Uczniowski Klub Sportowy „BUKS” Barczewo.
Nasze Stowarzyszenie systematycznie się rozwija, uczestniczymy w wielu rozgrywkach
różnego szczebla, możemy się pochwalić olbrzymimi sukcesami w sporcie dziecięco-młodzieżowym.
Godnie reprezentujemy nasze miasto i gminę na arenie województwa i kraju.
Więcej o nas na stronach: www.facebook.com/BUKS.Barczewo, www.buksbarczewo.futbolowo.pl
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Sprawozdanie z V sesji Rady Miejskiej w Barczewie
W dniu 27 stycznia, o godzinie 11:00
w sali widowiskowej Centrum Kultury
i Promocji Gminy odbyła się V sesja Rady
Miejskiej w Barczewie w kadencji 20142018. Sesja odbyła się w składzie 14osobowym – nieobecny był Bogdan Caruk.
Po stwierdzeniu quorum, przystąpiono do
obrad. Na początku zdjęto punkt 12
porządku obrad – sprawozdanie z pozyskania środków zewnętrznych przez gminę
Barczewo. Stało się tak ze względu na urlop
zdrowotny pracownika ratusza, odpowiedzialnego za pozyskiwanie funduszy.
Porządek po zmianach liczył 18 punktów.
Ważnym aspektem spotkania było
wystąpienie zaproszonego gościa, Jakuba
Wilka z Departamentu Społeczeństwa
Informatycznego Urzędu Marszałkowskiego. Wyjaśnił on rolę „Planu
Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur”.
Przekonywał on barczewskich rajców do
konieczności zmian w opłatach za
telekomunikację – dotyczących między
innymi umieszczania urządzeń w pasie
drogowym. Argumentował on, że obecne
stawki są niezwykle wysokie i należy
zmniejszyć je do stawek symbolicznych,
gdyż stan ten wstrzymuje rozwój sieci
telekomunikacyjnej. Głos zabrał również
Krzysztof Kacprowicz, właściciel lokalnej firmy telekomunikacyjnej Macrosat.
Przyznał on również, że opłaty należy
zmniejszyć i zróżnicować, zaś obecna
stawka blokuje budowy dalszych węzłów
telekomunikacyjnych. Prowadzi to do
sytuacji skrajnych, w których koszt opłat od
urządzeń przewyższa dochód firmy
z uzyskanych abonamentów. Podał
przykład podłączenia internetu do szkoły
podstawowej, gdzie za urządzenia firma
musiałaby płacić dużo więcej niż by
uzyskała.
Kolejnym punktem spotkania było
comiesięczne sprawozdanie burmistrza
z prac pomiędzy sesjami. Zawierało ono
kilka punktów, m.in. wyrównanie drogi
Wójtowo – Nikielkowo za kwotę 20 tys. zł,
spotkanie wójtów i burmistrzów powiatu
olsztyńskiego, plany powstania stowarzyszenia miast sieci Cittaslow, plany
założenia sieci wodociągowej dla punktów,
które jeszcze nie mają dostępu do wody
bieżącej.
W interpelacjach i zapytaniach
radnych w pierwszej kolejności została
odczytana odpowiedź na interpelację
Krystyny Mańkowskiej, dotycząca stanu
drogi Kaplityny – Bark oraz budowy wiaty
przystankowej przy drodze nr 16 w Kaplitynach. Odpowiedź została uznana przez
większość radnych za niewystarczającą

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

i nieuprzejmą, burmistrz zapewnił więc, że
dołoży starań, by poprawiono rzeczoną
odpowiedź.
Następne interpelacje dotyczyły dróg
przeznaczonych do przejęcia przez gminę
we Wrócikowie, pozostałych po zlikwidowanej spółdzielni oraz wydłużenia trasy
busa kursującego do miejscowości Odryty
– do Kierźlin, Bartołt, Tumian i Leszna.
Burmistrz po raz kolejny zapewnił, że
dokłada wszelkich starań, by usprawnić
transport publiczny w gminie Barczewo,
jednak wszystko zależy od firmy transportowej. Poruszono również sprawy barczewskiego BIP – Adam Dowgiałło poprosił o umieszczenie statutów wszystkich instytucji, zaś Anna Wojszel o umieszczenie
informacji o tegorocznych środkach
przysługujących w ramach GKRPA.
Kolejne interpelacje dotyczyły spraw
bieżących gminy.
Następny dotyczył planu pracy
Gminnej Komisji Rewizyjnej na rok 2015.
Projekt przyjęto jednogłośnie. Uchwalono
również zgodę na używanie herbu
Barczewa. W punkcie 13 radni dyskutowali
nad powołaniem Rady Społecznej
Miejskiego Ośrodka Zdrowia. W skład
weszło 6 osób – burmistrz Lech Jan
Nitkowski, Krystyna Szter jako przedstawiciel wojewody, Jarosław Bonus, Alina
Jakończuk, Rafał Surmański, Adam Dowgiałło.
Z dużą dyskusją spotkał się punkt dotyczący przekazania wozu strażackiego
gminie Jonkowo. Wóz został już przekazany we wcześniejszym terminie, ze
względu na konieczność uzyskania miejsca
dla nowego pojazdu. Radni proponowali,
żeby w umowie z gminą Jonkowo umieścić
punkt odnośnie konieczności zachowania
pojazdu przez okres co najmniej trzech lat.
GAZETA SAMORZĄDOWA 2 (252) luty 2015

Ze względu jednak na wiek auta i inne
trudności, zrezygnowano z tego punktu.
W punkcie 14 Krzysztof Zdziarstek,
szef Wydziału Budownictwa, Inwestycji
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
przedsta-wił wyniki inwentaryzacji azbestu
i wyrobów azbestowych na terenie gminy
Barczewo oraz założenia programu
usuwania azbestu na lata 2014 – 2032.
Wyniki inwentaryzacji spotkały się z dyskusją ze strony rady – większość uznała je
za nierzetelne i niedokładne – na przykład
zarzucono brak niektórych miejscowości,
jak Nikielkowo, w których również obecne
są budynki pokryte azbestem. Radni mieli
również wątpliwości co do załącznika
– wniosku do wypełnienia oraz promocji
projektu. Wyjaśniono, że program zakłada
kampanię promocyjną i informacyjną,
mającą na celu również pomoc w wypełnianiu wniosków.
W punkcie dotyczącym wolnych
wniosków radni początkowo omówili
sprawy z poprzedniej sesji – Kazimierz
Kozon przedstawił analizę płac ZBK,
Halina Bronka przyznała, że na obecną
chwilę radni nie są w stanie zabrać dotacji
celowej.
Swoje wystąpienie miała również
Anna Leigh, mieszkanka Skajbot. Przedstawiła ona swoją sytuację – w obrębie jej
gospodarstwa, 120 m od domu, ma powstać
linia 400 kW, budowana przez firmę
Aldesa. Utrudnia to jej dalsze plany
związane z rozwojem działalności. Stwierdziła, że firma Aldesa w tej chwili nie
udziela jej odpowiedzi. Prosiła o zastanowienie się nad jej sytuacją, przed
zatwierdzeniem uchwały odnośnie trasy
linii 400 kW. Obecny na sali dyrektor
firmy Aldesa, Adam Kiriczok, odpowiedział, że firma robiła na terenie Skajbot
dogłębne rozeznanie, zwrócił też uwagę, że
firma nie reprezentuje własnych interesów,
tylko interes społeczny – budowę elektrycznej sieci transmisyjnej. Burmistrz Nitkowski również włączył sie w dyskusję
– Gmina ma obowiązek zawsze dbać
o dobro mieszkańca. Wnioskuję aby
merytoryczna Komisja Rady zajęła się tym
tematem. Proszę też aby ALDESA złożyła
odpowiedzi na złożone dziś zapytania.
Dyrektor Aldesy wyraził gotowość do
współpracy.
Była to ostatnia sprawa podczas
obrad, w związku z czym przewodniczący
zamknął posiedzenie. Kolejna sesja
odbędzie się w dniu 24 lutego 2015.
Bertrand Abramczyk
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Dziękuję
za dobre serce
Podaruj swój 1% podatku
na leczenie i rehabilitację
Michała Łukaszuk.
Nie pozwól by Urząd Skarbowy
decydował za Ciebie!
Fundacja Dzieciom
“Zdążyć z pomocą"
Numer KRS 0000037904
Warszawa
tytułem: 1% OPP na leczenie
dziecka nr 8038 Michał
Łukaszuk.

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY
W BARCZEWIE
zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia plastyczne, muzyczne, multimedialne, teatralne i inne.
Szczegółowy rozkład zajęć dostępny jest w sekretariacie
oraz na stronie internetowej:
www.ckipg.barczewo.pl

Informacje: tel. 89 514 82 81 lub e-mail:ckipg@barczewo.pl

