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życzą
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Barczewie
Andrzej Maciejewski

Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Szanowni Państwo,
uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 24.04.2015 r.
w Biurze Informacji Miasta i Gminy Barczewo
odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu
Informacji Funduszy Europejskich.
Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem
informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy
w godzinach 9:00-13:00.
Adres siedziby:
Biuro Informacji Miasta i Gminy Barczewo
ul. Mickiewicza 12
11-010 Barczewo
Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym
Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich
przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
telefon: 89 521 94 83.

Informujemy, że w Szkole Podstawowej w Bartołtach Wielkich w roku szkolnym
2014/2015 kontynuujemy realizację projektu

„Zdolne dzieciaki!”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie
różnic w jakości usług edukacyjnych.
W ramach projektu uczniowie korzystają z dodatkowych zajęć edukacyjnych:
Blok szóstoklasisty:
Zajęcia humanistyczne
Zajęcia matematyczne
Zajęcia przyrodnicze
Zajęcia komputerowe TIK
Robotyka
Zajęcia z języka angielskiego.
W ramach projektu uczniowie mają zapewniony obiad oraz transport do domu.
Biuro projektu
Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

Serdecznie zapraszamy.
Projekt pt. „Zdolne dzieciaki!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Radosnych chwil spędzonych
w rodzinnym gronie, optymizmu i siły
płynącej z odradzającego się życia
z okazji Świąt Wielkiejnocy
– mieszkańcom sołectw
życzą
Sołtysi gminy Barczewo
WIADOMOŚCI BARCZEWSKIE

Pięknych Świąt Wielkanocnych, obfitujących w rodzinne
spotkania, pozytywne emocje i wiosenną radość
życzą
Redakcja „Wiadomości Barczewskich”
oraz
Dyrektor i pracownicy Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie
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Z Urzędu Miejskiego w Barczewie

Barczewo „na styku kultur”
W dniach 13-15 marca 2015 r. w Łodzi
odbyły się XXII Targi Turystyczne „Na
Styku Kultur”, na które gmina Barczewo
została zaproszona ze względu na
członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Sieci Miast Cittaslow.
Wspólnie z 14 miastami z województwa
warmińsko–mazurskiego, należącymi
także do sieci przygotowano stoisko
wystawiennicze, ukazujące walory każdej
z gmin. Gmina Barczewo zaprezentowała
tradycyjny strój warmiński, namiastkę
lokalnej twórczości, której autorką jest
Anna Wojszel oraz regionalne przysmaki.
Sieć Cittaslow przyciągnęła wielu
zwiedzających, zarówno na stoisko jak i w
efekcie do odwiedzenia Warmii i Mazur.
Dla przypomnienia 9 listopada 2013
roku Barczewo stało się oficjalnie członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia
Miast Cittaslow. Tak naprawdę większość
naszych mieszkańców zastanawia się,
czym jest Cittaslow? Co przynosi naszej
społeczności uczestnictwo w tym międzynarodowym stowarzyszeniu? Co musimy
jeszcze zrobić, a co zostało już zrobione
w idei Slow City?
Barczewo w ostatnich latach „wyszło
z cienia” dosłownie i w przenośni. Jeszcze 8
lat temu nasze miasto było słabo
oświetlone, niebezpieczne i ogólnie
przygnębiające. I to jest fakt, z którym nikt
nie będzie polemizował. A dziś? Jest o nas
głośno i pozytywnie w lokalnych i krajowych mediach, mamy się czym
pochwalić, mieszkańcy zaczęli dbać o
swoje miasto, korzystając w pełni z jego
uroków i oczywiście piętnując to czego
jeszcze nie zrobiono, ale zauważyli też, że
władze Barczewa chcą coś zrobić właśnie
dla nich, a nie dla siebie. Jeżeli ten trend
wspólnego działania na rzecz Barczewa
utrzyma się, możemy być pewni, że
Barczewo jeszcze bardziej zmieni swoje
oblicze. Co konkretnie wydarzy się w najbliższej przyszłości w Barczewie i całej
gminie? Mieszkańcy od wielu miesięcy
sygnalizowali, aby w centrum miasta
powstał duży plac zabaw, siłownia
zewnętrzna, skatepark, czy nawet pumptruck. Teren przeznaczony na tego typu
urządzenia rekreacyjne i sportowe znajduje
się za amfiteatrem miejskim w kierunku
basenów DPS. Jeżeli sytuacja prawna i finansowa gminy pozwoli (a w nowej
perspektywie unijnej jest duża szansa
pozyskania środków właśnie na ten cel),
w przeciągu kilku lat wszystko to powinno
powstać w naszym mieście. Utworzony
zostanie również program estetyzacji
Barczewa, w którym możliwe będzie
ujednolicenie: systemu identyfikacji oznakowania miejskiego (tabliczki z nazwami

Fot. A. Wojszel (2)

ulic, numery budynków, tablice informacyjne), małej architektury miejskiej (latarnie, kosze na śmieci, ławki), reklam
i szyldów w sklepach i punktach usługowych.

W roku 2014 utworzona została profesjonalna „Strategia społeczno-gospodarcza
Gminy Barczewo na lata 2014-2025”,
konsultowana z mieszkańcami i zgodna ze
strategią Cittaslow, w której zawarte są te
wszystkie elementy, które wpłyną na
usystematyzowany potrzebami mieszkańGAZETA SAMORZĄDOWA 3 (253) marzec 2015

ców rozwój gminy. Turystyka ukierunkowana na zasoby miasta i gminy jest bardzo
ważnym elementem strategii. Dotychczasowe zmiany w Barczewie doprowadziły do dwóch pozytywnych efektów:
udostępnienia miasta mieszkańcom
i otwarcia całej gminy na turystę. Co to
oznacza dla naszej przyszłości w Cittaslow? Miasto jest „żywym organizmem”,
który będzie dobrze funkcjonował jedynie
w przypadku swoistej symbiozy mieszkańców i tkanki miejskiej. Nasza
społeczność jest dojrzała i mądra i wie, jak
docenić środowisko, w którym mieszka.
Dbając o to środowisko, piętnując zachowania destrukcyjne, budując wspólnie
z władzami gminy pozytywny wizerunek
Barczewa, jesteśmy wszyscy w stanie
doprowadzić do dalszego dobrego rozwoju
gminy.
Zainicjowane kilka lat temu procesy
w kierunku zachowania i uwydatnienia
bogatego dziedzictwa kulturowego miasta
i gminy Barczewo przyczyniły się do
rewitalizacji kamienic i innych cennych
zabytków architektury na Starym Mieście.
Kończący się remont 3 obiektów zabytkowych w Barczewie to jeden z przykładów
na to, że można przy wsparciu środków
unijnych i stosunkowo niedużym wkładzie
środków gminnych zrealizować większe
przedsięwzięcia. Przypomnijmy, już od
końca 2014 roku dostępna jest przepiękna
sala koncertowa w dawnym kościele
ewangelickim, a na przełomie 2 półrocza
2015 roku otwarta zostanie duża sala
muzealna i wieża widokowa w ratuszu,
z której mieszkańcy i turyści będą mogli
podziwiać piękne Barczewo. Odrestaurowane zostało również muzeum Feliksa
Nowowiejskiego.
Barczewo już dawno temu było miastem dobrego życia. Nie stało się nim z dnia
na dzień. Sukcesywny rozwój zarówno ten
infrastrukturalny, ale również społeczny
doprowadził nasze miasto do punktu,
w którym nie można już się zatrzymać.
I pomimo rzucania kłód pod nogi i prób
dyskredytacji dotychczas wykonanych
inwestycji, nadal konsekwentnie będziemy
rozwijać nasze miasto, dając mieszkańcom
jeszcze więcej powodów do bycia dumnym
z Barczewa. Wspólnie z mieszkańcami
i przedsiębiorcami kontynuować będziemy
kształtowanie pozytywnego wizerunku
Barczewa na zewnątrz, tak żeby nie tylko
„na papierze”, ale przede wszystkim w rzeczywisty sposób stać się najatrakcyjniejszą
gminą turystyczną Warmii. Mamy wielki
potencjał, chęci i możliwości, żeby to
wszystko zaczęło funkcjonować.
Marta Tomczak
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Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 roku
Trwa przygotowywanie dokumentacji
do ogłoszenia przetargów i wysłania zapytań
ofertowych na realizację następujących
inwestycji:
- Opracowanie projektu budowy sieci
wodociągowej Kronowo – Kolonia
- Opracowanie projektów budowy sieci
wodociągowej: Ramsówko Kolonia,
Lamkowo – Kronowo Kolonia, Jedzbark
Kolonia
Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej sieci wodociągowej
zasilającej w wodę zabudowania położone
na koloniach Kronowo, Jedzbark, Ramsówko oraz Kolonii Lamkowo w kierunku
Kronowa.
- Budowa odwodnienia wraz z utwardzeniem terenu przy ul. Malinowej
w Łęgajnach (droga dojazdowa do orlika)
Inwestycja polega na wybudowaniu przed
orlikiem przy ul Malinowej w Łęgajnach
podziemnego zbiornika rozsączającego
z odcinkami kanalizacji dla ujęcia wody
powierzchniowej z ulic Malinowej, Brzoskwiniowej i Morelowej.
Zakres rzeczowy:
- projektowana kanalizacja deszczowa Dn
300 mm = L - 20 m
- zbiornik rozsączający Drainfix Ywin 5 zestawów po 13 szt., L - 15,3 m
- studnie rewizyjne Dn 1000 mm – 2 szt.
- studnie deszczowe – 2 szt.
Na zbiorniku zaprojektowano parking
z kostki brukowej, o powierzchni około 300
m2, dla samochodów osobowych.
- Budowa przepustu ul. Gałczyńskiego
w Barczewie
Inwestycja ma za zadanie zabudowę
istniejącego rowu otwartego w pasie ul.
Gałczyńskiego. Zabudowa rowu umożliwi
budowę uzbrojenia podziemnego oraz ulicy
Gałczyńskiego.
Zakres robót obejmuje budowę kanału
głównego Dn 600 mm o długości 22 m,
wykonanie wlotu i wylotu oraz zasypanie
z zagęszczeniem gruntu.
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wójtowo – I etap
W ramach zadania zostanie wybudowane
oświetlenie zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową w ramach zadania III
i części zadania I. W ramach inwestycji
powstanie złącze kablowo-pomiarowe i 24
latarnie oświetleniowe, w ul. Modrzewiowej
i Jarzębinowej. Dzięki rozpoczęciu inwestycji od zadania III i części zadania I bez
demontażu istniejących opraw oświetleniowych w ul. Modrzewiowej (co zostało
zaplanowane w zadaniu I) uzyskamy
oświetlenie uliczne na całej długości ul.
Modrzewiowej. Wykonanie ww. prac
pozwoli na dalszą kontynuację oświetlenia
ulicznego w Wójtowie.
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Trwa realizacja inwestycji Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo
poprzez renowację kluczowych obiektów
dziedzictwa kulturowego (były kościół

ewangelicki, ratusz, muzeum im. Feliksa
Nowowiejskiego).
Prace jakie pozostały do wykonania, obejmują roboty budowlane i konserwatorskie
w budynku ratusza w zakresie wieży i poddasza budynku. W lutym br. dokonano
demontażu wieży ratuszowej. Została ona
zdemontowana w dwóch elementach. Za
pomocą dźwigu obie części zostały bezpiecznie zestawione na ziemię. Niestety przy
próbie przygotowania jednego z elementów
do transportu, spróchniałe, porażone przez
szkodniki drewno nie wytrzymało i wieża
spadła. Dzięki przygotowanej wcześniej
szczegółowej inwentaryzacji, możliwa jest
wierna rekonstrukcja wieży ratuszowej.
Montaż nowej wieży planowany jest w maju
2015 r.
Aleksandra Hodt

Anioły Sukcesu, honorowe dyplomy i Barczewianin Roku 2014

W Barczewie rozdano tytuły
Julian Tuwim powiedział, że „sukces to
coś, czego przyjaciele ci nigdy nie wybaczą”.
Prawdopodobnie w wielu przypadkach
właśnie ta sentencja znajdzie uzasadnienie.
Jednak późne popołudnie 19 marca pokazało,
że nawet osiągnięcie kolejnego już sukcesu dla
niektórych nie tylko nie powoduje ograniczenia liczby przyjaciół, ale wręcz ich
zwielokrotnienie.

Miejska w Barczewie, ta część uroczystości
została przygotowana i poprowadzona przez
radnych. Podczas uroczystości wręczono
cztery statuetki Anioła Sukcesu, które
otrzymali: w kategorii sport i turystyka
– Patryk Szwaradzki, w kategorii wolontariat
i filantropia – Bogumiła Silska, w kategorii
przedsiębiorczość – Małgorzata i Mariusz
Czeszejko-Sochaccy, właściciele ośrodka

Tego dnia wielu mieszkańców miasta
i gminy Barczewo zostało nagrodzonych
statuetkami i honorowymi dyplomami Anioła
Sukcesu, natomiast jedna mieszkanka gminy
została wyróżniona w sposób szczególny
tytułem Barczewianina Roku.
Ponieważ organizatorem konkursu Anioł
Sukcesu w gminie Barczewo jest Rada

Zalesie Mazury Active SPA, natomiast w kategorii promocja miasta i gminy – Ewa Mrozowska, inicjatorka corocznego „Przystanku
donikąd”, odbywającego się w Mokinach.
Wręczono również honorowe dyplomy:
w kategorii kultura i oświata – Agnieszce Markowicz oraz Janowi Marcinowi Malinow-

Fot. Zb. Kozłowski
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Barczewianin Roku i Anioły Sukcesu
Anioły Sukcesu, honorowe dyplomy i Barczewianin Roku 2014
Ciąg dalszy ze str. 4

W Barczewie rozdano tytuły

skiemu, w kategorii sport i turystyka – Rozalii
Wojszel, w kategorii wolontariat i filantropia
– Natalii Szymczak, w kategorii przedsiębiorczość – Irenie i Mariuszowi Szczepańskim, właścicielom ośrodka „Stary Folwark”
w Tumianach, którzy pochwalili się swoimi
osiągnięciami na arenie regionalnej. Nagrodzono również dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego
otrzymało dyplom w kategorii rolnictwo,
agroturystyka i ochrona środowiska, natomiast
stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” – w
kategorii promocja miasta i gminy. Zalesie
Mazury Active SPA nagrodzono także
dyplomem „Jesteśmy w Cittaslow”.
Za przygotowanie i poprowadzenie
drugiej części uroczystości, podczas której
wręczono statuetkę Barczewianina Roku,
odpowiadało Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie. W tym roku kapituła
konkursu nagrodziła tytułem panią Annę Rok,
która na co dzień jest nie tylko plastyczką
i ilustratorką książek, ale także kierownikiem
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie
oraz zdobywczynią tytułu „Kobieta Sukcesu
Warmii i Mazur 2013”.
Uczestnicy uroczystości mogli również
wysłuchać koncertu w wykonaniu uczniów
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w
Olsztynie. Wystąpili: Adam Polubiński, Rafał
Majek, Justyna Dąbrowska i Alicja Jara.
Joanna Truszkowska
Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie

ANIOŁY SUKCESU 2014
Kategoria „sport i turystyka”
Patryk Szwaradzki
Barczewianin, obecnie student, a wcześniej
uczeń i wychowanek barczewskiego gimnazjum. Trenuje piłkę siatkową. Jego talent
piłkarski jest doskonalony poprzez systematyczną i trudną pracę nad sobą pod opieką
kolejnych trenerów i nauczycieli kultury
fizycznej.
Patryk Szwaradzki od wielu lat zdobywa
puchary i medale w zawodach sportowych na
szczeblu wojewódzkim i krajowym. Kilkakrotnie był najlepszym atakującym zawodnikiem. Jego osiągnięcia tylko na przełomie
2013 i 2014 roku wyglądają następująco:
- MVP, najlepszy atakujący, IV Memoriału
Mieczysława Doroszuka,
- MVP meczu finałowego Mistrzostw Polski
Juniorów,
- Wicemistrz Województwa WarmińskoMazurskiego w Piłce Siatkowej Juniorów,
- VII miejsce w Mistrzostwach Polski
Juniorów,
- I miejsce w Mistrzostwach Polski AZS-ów,
- I miejsce w Turnieju Piłki Siatkowej
Memoriału im. Prof. Wiktora Wawrzyczka
w Olsztynie, MVP turnieju,
- I miejsce Turnieju i Puchar Rektora Wyższej

Szkoły Menadżerskiej w Warszawie, MVP
turnieju.
Natomiast w poprzednich latach zdobył m.in.
następujące tytuły: Wicemistrz Polski Kadetów, Mistrz, a następnie Wicemistrz
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Piłce Siatkowej Kadetów, Wicemistrz
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Piłce Siatkowej Juniorów i wiele innych.
Kategoria „wolontariat i filantropia”
Bogumiła Silska
Jest członkiem Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego Pojezierze oraz Stowarzyszenia
Każdemu Dać Szansę. Od kilku lat chętnie
i aktywnie angażuje się w zajęcia w ramach
wolontariatu szkolnego „Pomocna Dłoń”
w Gimnazjum nr 1 w Barczewie.
Chętnie uczestniczy w różnego rodzaju
imprezach, projektach, akcjach. W ramach
obchodów 650-lecia Barczewa była współinicjatorką organizowanego na terenie Barczewa „Święta Flagi” oraz „Koleżeńskiego
Biegu na 650-lecie Barczewa”. Współorganizowała także konkurs plastyczny.
Ponadto uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji
charytatywnej Bank Kartek. Założyła internetową stronę promującą barczewską Galerię
Sztuki „Synagoga” oraz stronę facebook’ową
KS Egida Barczewo-Olsztynek. Pomagała
także temu stowarzyszeniu sportowemu przy
organizowaniu imprez sportowych, pisała
i rozliczała wnioski o dofinansowanie imprez
organizowanych przez ten klub.
Utworzyła na terenie gminy Rejon Szlachetnej
Paczki i stała się jego liderem. Zbudowała
drużynę Super W, z którą przygotowała paczki
dla 23 rodzin. Ogólnopolscy organizatorzy
przyznali jej tytuł Najlepszego lidera rejonu
z województwa warmińsko-mazurskiego.
Włączyła się również do akcji zbierania
zabawek, książek i innych przedmiotów, które
zostaną przekazane na oddział onkologiczny
szpitala dziecięcego w Olsztynie i została
społecznym administratorem zbiórki w Barczewie.
Kategoria „przedsiębiorczość”
Małgorzata i Mariusz Czeszejko-Sochaccy
– Zalesie Mazury Active SPA
W 2009 roku ośrodek Zalesie Mazury Active
SPA został uznany przez Kapitułę konkursu
„Hotel przyjazny matce i dziecku” za najlepszy
ośrodek wypoczynkowy dla rodzin z dziećmi.
W 2014 roku właściciele ośrodka ponownie
odebrali nagrodę za Najlepszy Ośrodek dla
Rodzin z Dziećmi, tym razem w VI edycji
konkursu „Hotel Przyjazny Rodzinie”.
Kapituła nagrodziła właścicieli za „godną
naśladowania, przebogatą ofertę promującą
aktywny wypoczynek dzieci i dorosłych”.
Ośrodek posiada także certyfikat Gufik
Select przyznany w 2012 roku i również
potwierdzający przygotowanie obiektu do
przyjęcia rodzin z dziećmi.

Natomiast w uznaniu wysokiej jakości
usług oferowanych dla rodzin z dziećmi oraz
bogatej oferty dla dzieci, w 2013 roku Zalesie
Mazury Active SPA otrzymało znak jakości
KidZone, nad którym patronat objął Rzecznik
Praw Dziecka.
Zalesie Mazury Active SPA to ośrodek,
którego właściciele dążą do prowadzenia usług
na bardzo wysokim poziomie, dzięki czemu
zdobywają ogólnopolskie wyróżnienia, systematycznie budują rozpoznawalną lokalną
markę turystyczną, tworzą nowe stanowiska
pracy, a także promują Zalesie, Barczewo
i region warmińsko-mazurski.
Kolejnym wyróżnieniem, które otrzymali
właściciele ośrodka w Zalesiu, był honorowy
dyplom „Jesteśmy w Cittaslow”.
Kategoria „promocja miasta i gminy”
Ewa Mrozowska z Mokin
Urodziła się w Olsztynie i tam ukończyła
studia na Wydziale Ochrony Wód i Rybactwa
Śródlądowego Akademii Rolniczo-Technicznej. Jednak od 16 lat jest mieszkanką
Mokin, a w latach 2006-2014 była również
sołtysem tej wsi. W tym czasie walczyła
o „piękną wieś”, odgrzebując stare, piękne
krawężniki, sadząc kwiaty na wiejskich
klombach i wykonując jeszcze wiele innych
działań, mobilizując przy tym do pracy
pozostałych mieszkańców.
To w dużej mierze dzięki pani Ewie Mrozowskiej mokińska kaplica jest dzisiaj dumą
mieszkańców wsi, a sąsiadujący z kaplicą
cmentarz zyskał ogrodzenie.
Dzięki inicjatywie pani Ewy Mrozowskiej
oczyszczono teren, na którym dzisiaj znajduje
się park i plac zabaw, powstało ogrodzone
boisko z wiatą i wykonano renowację
przydrożnej kapliczki.
Ponieważ w Mokinach nie ma świetlicy,
spotkania jesienno-zimowe odbywają się
w domu państwa Ewy i Andrzeja Mrozowskich. Są to zarówno zebrania, jak i spotkania
o innym, lżejszym charakterze. Wspomnieć tu
można m.in. o listopadowych Wieczorach
Pieśni Patriotycznej, czy Kreatywnym Zakątku, czyli wieczorach, podczas których
powstały wyroby rękodzielnicze. Ze sprzedaży tych wyrobów zakupiono materiały do
renowacji przydrożnej kapliczki.
Działania, których podjęła się pani Ewa
Mrozowska nie ograniczają się jednak tylko do
jej wsi. Od sześciu lat z coraz większym
rozmachem i powodzeniem promuje Mokiny
i gminę Barczewo organizując „Przystanek
donikąd”. Co roku impreza ta nosi inny tytuł:
w 2009 roku – „Muzyczny melanż”
w 2010 roku – „Kolory muzyki”
w 2011 roku – „Zabawa podmiejska”
w 2012 roku – „Warmińska noc letnia”
w 2013 roku – „Niech żyje bal”
natomiast w 2014 roku – „Koncert z historią
w tle”.
Ubiegłoroczna impreza stanowiła dalszy ciąg
Ciąg dalszy na str. 6
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obchodów 650-lecia Mokin. Te plenerowe
spotkania co roku gromadzą gości nie tylko
z całej gminy Barczewo, ale też z różnych
miast Polski i Niemiec. Odpowiednia muzyka,
dania warmińskie i stroje powodują, że
wszyscy chętnie wracają do Mokin na kolejne
„przystanki” i spotkania z przyjaciółmi.

HONOROWE DYPLOMY
Kategoria „kultura i oświata”
Agnieszka Markowicz
Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki UWM w Olsztynie. W 2004
roku uzyskała dyplom magistra sztuki
w pracowni projektowania artystycznego prof.
Stanisława Trzeszczkowskiego.
Zajmuje się projektowaniem wnętrz, malarstwem, rzeźbą, formą przestrzenną. Pani
Agnieszka Markowicz mówi o sobie, iż
„pojawiamy się z życiu w dobrym momencie,
dlatego cieszy się że jest tu i teraz, choć ma
wrażenie, że przyjechała z epoki renesansu”.
Inspiruje ją estetyka, która jest towarzyszem na
jej drodze artystycznej, pobudza do działania,
tworzenia. Kocha malarstwo, kolor. Duży
wpływ wywierają na nią tacy artyści jak
Michał Anioł czy Salvador Dali. Interesuje ją
również rzeźba i forma przestrzenna.
Twórczość pani Agnieszki cieszy się sporą
popularnością. Jej prace pokazywane były na
wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in.: “Dyplomy 2004”, Zamek,
Galeria Pod Belką, Nidzica; w 2008 roku Malarstwo, Galeria Na I Piętrze, Olsztyn;
w 2010 roku - Malarstwo-portrety, Świetlica
Caffe, Olsztyn; w 2012 roku -”Vol 40”,
Malarstwo. Cafe Młynek. Olsztyn; “Ostatnia
Wieczerza Na Koniec Świata”, projekt, forma
przestrzenna, Koszary Dragonów-Koszary
Sztuki. Olsztyn.
W 2014 roku pani Agnieszka wybrana została
spośród wielu artystów do wykonania portretu
na uroczystość nadania imienia i sztandaru
Bursie nr 2 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
w Olsztynie. W tym samym roku współorganizowała otwarcie Skarbca Kultury
Europejskiej w Barczewie. Zadbała o wernisaż, gromadząc w jednym miejscu pokaźną
liczbę prac wielu znanych artystów. Ponadto
jej prace w 2014 roku były prezentowane na
wystawach:
- Grób Pański, Kościół pw. NMP Królowej
Męczenników w Wójtowie.
- Wystawa poplenerowa Vistitis, Litwa.
Prowadzi letnie i zimowe warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży w Centrum
Kultury.
Pani Agnieszka Markowicz aktywnie uczestniczy w wielu dziedzinach życia kulturalnego naszej gminy. Była m.in. inicjatorką
biegu na 650-lecie Barczewa, przy współudziale Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie. Bierze czynny udział w akcjach
charytatywnych, tj. Aukcja dla hospicjum,
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy,
ofiarowując namalowane przez siebie obrazy.
Była pomysłodawczynią akcji „Aukcja dla
powodzian”, zorganizowanej pod patronatem
Caritas Archidiecezji Warmińskiej.

najwyższe laury:
- Otwarty Puchar Czech w Pradze – 2 miejsce
- XXI Międzynarodowe Mistrzostwa Polski
w taekwondo Polskiej Unii Taekwondo
Częstochowa : techniki specjalne – 1 miejsce;
semi contact kadeci dziewczęta – 2 miejsce;
light contact dziewczęta – 3 miejsce
- Taekwondo Polish Open Cup Opole: techniki
specjalne – 1 miejsce; light contact kadeci – 2
miejsce; semi contact kadeci – 3 miejsce
- European Cup VIII Mazovia Cup International Tarczyn: pointfighring – 1 miejsce;
formy z bronią – 2 miejsce
- II Mistrzostwa Polski Sztuk Walk federacji
WFMC Mińsk Mazowiecki: semi contact – 1
miejsce; formy z bronią – 2 miejsce; formy bez
broni – 2 miejsce
- Otwarty Puchar Polski WFMC Barczewo –
semi contact – 2 miejsce
- Mistrzostwa Polski UFR Susz – 3 miejsce
- Ostródzki Festiwal Sztuk Walk Ostróda: semi
contact – 2 miejsce; light contact – 3 miejsce
- Certyfikat na stopień uczniowski 6 kup –
Polska Unia Taekwondo.

Jan Marcin Malinowski
Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Olsztynie na kierunku Pedagogika Szkolna,
a następnie absolwent studiów podyplomowych w zakresie organizacji i zarządzania,
zarządzania placówką edukacyjną oraz
wychowania fizycznego.
Na początku kariery zawodowej pełnił funkcję
wychowawcy w OHP w Olsztynie, zastępcy
dyrektora w olsztyńskich szkołach podstawowych, a także dyrektora jednej ze szkół
olsztyńskich. Od 2004 roku jest dyrektorem,
a zarazem organem prowadzącym w Niepublicznym Zespole Szkół i Placówek w Ramsowie.
Jako dyrektor placówek oświatowych dba
o sukcesywne doposażenie szkoły oraz
dostosowanie do nowych potrzeb. Dzieci z
okolicznych miejscowości dowożone są do
szkoły szkolnymi busami. W ciągu ostatnich
lat w szkole zrealizowano i realizuje się nadal
wiele projektów finansowanych przez różne
instytucje wspierające szkołę oraz współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.
Projekty te realizowane są po to, aby uczniowie
niewielkiej, wiejskiej szkoły uzyskali większe
szanse na dalszą edukację. Coroczne egzaminy
gimnazjalne i sprawdziany po szkole
podstawowej wykazują dobre przygotowanie
młodzieży do dalszej nauki. W czasie ostatniej
wizytacji szkoły otrzymały bardzo wysokie
oceny i pozytywne opinie w różnych aspektach
pracy dydaktyczno-wychowawczej. Uczniowie natomiast z powodzeniem uczestniczą
w wielu konkursach na szczeblu gminnym,
powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Pan Jan Marcin Malinowski od 2013 roku jest
prezesem Ogólnopolskiego Forum Niepublicznych Szkół Wiejskich. Ponadto od
2004 roku jest także prezesem Stowarzyszenia
Rozwoju Wsi Ramsowo i Okolic. Przyczynia
się do podnoszenia rangi miejscowości
i ułatwienia życia mieszkańcom. Stowarzyszenie ma na koncie liczne sukcesy, w tym
m.in. w 2014 roku wyróżnienie w kategorii
„Najaktywniejsza społeczność wiejska”.

Kategoria „wolontariat i filantropia”
Natalia Szymczak
Barczewianka, która pracuje w świetlicy
Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie.
Pani Natalia Szymczak od kilku lat ratuje
bezdomne zwierzęta. Leczy je, dokarmia,
sterylizuje, szuka dla nich nowych opiekunów,
a wszystko przeważnie na własny koszt, bez
niczyjej pomocy.
Pani Natalia w bardzo dużym stopniu
zaangażowała się w pomoc zwierzętom.
Niestety mimo ogromu pracy, problem
bezdomności zwierząt niewiele się poprawia,
gdyż wciąż przybywają nowe, a adopcji w tej
chwili jest bardzo mało. Dlatego też pani
Natalii często nie zastamy w domu, ponieważ
jest gdzieś w „terenie” i dokarmia lub próbuje
złapać kolejne kocięta, by w przyszłości
znaleźć im nowe domy. Wiele z nich
zawdzięcza jej życie.
To osoba nie tylko niezmiernie wrażliwa
i pełna empatii, ale także skromna, która nie
szuka poklasku i splendoru. Wszystkie jej
działania są spowodowane miłością do
naszych braci mniejszych. Wzięła ona na
siebie odpowiedzialność za zwierzęta, które są
właściwie naszą wspólną sprawą.

Kategoria „sport i turystyka”
Rozalia Wojszel
Od 6 lat uprawia taekwondo/kickboxing
w Klubie Sportowym „Egida”. Wielokrotnie
reprezentowała gminę Barczewo na szczeblu
wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Jest wielokrotną mistrzynią
Polski w swojej kategorii. Dwukrotnie zdobyła
tytuł Najlepszej zawodniczki mistrzostw.
W 2014 roku została powołana do Kadry
Polski i tylko w ubiegłym roku wzięła udział
w następujących zawodach, zdobywając

Kategoria „przedsiębiorczość”
Irena i Mariusz Szczepańscy
– „Stary Folwark” w Tumianach
Właściciele ośrodka od ponad 10 lat prowadzą
działalność na terenie gminy Barczewo. Od 7
lat działalność ta jest prowadzona głównie
w „Starym Folwarku” w Tumianach. W ciągu
ostatnich lat nastąpił znaczny rozwój obiektu,
który w tym czasie m.in. został włączony
w poczet prestiżowej Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla.
Natomiast rok 2014 był dla ośrodka i jego
Ciąg dalszy na str. 7
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właścicieli przełomowy. Do ubiegłorocznych
osiągnięć firmy należą:
- wspieranie lokalnych inicjatyw, imprez
kulturalnych organizowanych na terenie
gminy; dotyczy to wsparcia materialnego i w
formie nagród takich wydarzeń jak m.in.:
Wielka Orkiestra. Świątecznej Pomocy, Letnie
Koncerty Muzyki Wokalnej i Kameralnej
„Varmia Gaudet et Cantat”, Wigilia Miejska
w Barczewie i wiele innych.
- czynny udział w organizacji imprez kulturalnych m.in. Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego;
- pomoc w różnych dziedzinach życia społecznego gminy Barczewo i jej mieszkańców
poprzez pomoc potrzebującym, m.in.
wspieranie lokalnej OSP, dostarczanie
posiłków podopiecznym MOPS;
- wspieranie dzieci i młodzieży z terenu gminy
Barczewo poprzez dożywianie, organizację
Dni Dziecka, zielonych szkół, warsztatów
kulinarnych dla uczniów szkół;
- rozwój firmy poprzez wprowadzenie nowych
rozwiązań, tworzenie nowych miejsc pracy
i rozszerzanie oferty usług; w 2014 roku na
terenie ośrodka utworzono: siłownię, saunę,
gabinet masażu oraz dokupiono sprzęt
rekreacyjny;
- współorganizacja zielonych szkół, obozów
letnich;
- osiągnięcia kulinarne na poziomie wojewódzkim i regionalnym, m.in.: dwukrotne
zdobycie Pucharu Marszałka Województwa
Warmińsko-Mazurskiego za dania kuchni
regionalnej oraz inne wyróżnienia na festiwalach i konkursach organizowanych przez
Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur
i Powiśla;
- zdobycie Anioła Sukcesu za rok 2013
w kategorii promocja;
- organizacja szkoleń, konferencji i imprez
integracyjnych dla firm oraz instytucji państwowych.
Kategoria „rolnictwo, agroturystyka i ochrona
środowiska”
Stowarzyszenie Wędkarskie
Jeziora Linowskiego z Łęgajn
Stowarzyszenie powstało w październiku 2011
roku i od tego czasu jego członkowie robią
wszystko, by Jezioro Linowskie odzyskało
dawny blask.
W 2014 roku członkowie stowarzyszenia
wykonali wiele inicjatyw, by utworzyć nad
jeziorem Wiejskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku. Przeprowadzono liczne czyny
społeczne propagujące aktywne spędzanie
wolnego czasu. W ramach prac społecznych
oczyszczono teren wokół jeziora, utworzono
ścieżkę spacerowo-edukacyjną, zbudowano
i rozmieszczono ławki i kosze nad brzegiem
jeziora, poprawiono drogę dojazdową, utworzono parking oraz zbudowano stanowisko

biesiadne.
W 2014 roku odbyły się po raz pierwszy
zawody wędkarskie, w których główną
nagrodą był puchar ufundowany przez starostę
olsztyńskiego, natomiast pozostałe nagrody
rzeczowe ufundował zarząd stowarzyszenia.
Mieszkańcy Łęgajn oraz pozostałych miejscowości mogli uczestniczyć w dwóch Piknikach
Rodzinnych, zorganizowanych przez stowarzyszenie. Podczas drugiego pikniku zasadzono Drzewo milenijne z okazji 650-lecia
Łęgajn i zakopano kapsułę czasu.
Członkowie stowarzyszenia podczas Dożynek
Gminnych w Wójtowie wystawili swoje
stoisko, na którym promowali płody rolne,
ogrodnicze i sadownicze.
Stowarzyszenie pozyskało także dofinansowanie z Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich na realizację dwóch projektów:
- „Ścieżka edukacyjno-spacerowa brzegami
Jeziora Linowskiego” – stworzono 2,5 - km
ścieżkę, wzdłuż której postawiono 10 tablic
poglądowych
- „Stanowisko biesiadne” – stworzono wiatę
biesiadną wyposażoną w grill i ławki.
Natomiast własny wkład finansowy członków
stowarzyszenia pozwolił na zarybienie jeziora,
a poza tym stowarzyszenie dba o systematyczną kontrolę czystości wody.
Kategoria „promocja miasta i gminy”
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”
Stowarzyszenie swoją działalność rozpoczęło
w 2007 roku. Zrzesza około 40 członków.
Prowadzi ono działalność integrującą mieszkańców wsi poprzez aktywność kulturalną,
rekreacyjną i towarzyską, współpracę z organami administracji państwowej, innymi
instytucjami oraz organizacjami społecznymi,
fundacjami, a także z sąsiednimi sołectwami.
Wśród najważniejszych zadań, które członkowie stowarzyszenia wykonali do tej pory były:
- pomoc przy tworzeniu planu odnowy wsi
2014-2021,
- organizacja corocznych festynów parafialnych i sołeckich, kuligów
- współorganizacja Dożynek Gminnych 2014,
- pozyskanie PZU trasy zdrowia „Wójtowianki”,
- pozyskanie wyróżnienia Anioła Sukcesu
w dziedzinie wolontariatu i filantropii 2013,
- otrzymanie wyróżnienia Przyjaciel Rodziny
2014, organizowanego przez “Gazetę Olsztyńską”
- udział w ogólnopolskiej akcji charytatywnej
na rzecz pacjentów kujawsko-pomorskich
szpitali, pod kierunkiem Koła Naukowego
Psychologii, funkcjonującego na Wydziale
Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu
- nawiązanie współpracy z wydziałem
Architektury Krajobrazu UWM w ramach
utworzenia projektu miejsc pożytku
publicznego
- udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej

Pomocy.
Stowarzyszenie pozyskało dla gminy Barczewo tytuł „Super Samorząd 2013”, przyznawany przez Fundację Stefana Batorego pod
patronatem Prezydenta Polski. Ponadto dzięki
stowarzyszeniu w styczniu 2014 roku podpisano deklarację współpracy przez trzy
ościenne gminy oraz przy współudziale Lasów
Państwowych przy tworzeniu szlaku „Warmińska Niteczka”.

BARCZEWIANIN ROKU 2014
ANNA ROK
Urodzona w Zielonce Pasłęckiej, absolwentka
studiów wyższych na WSP oraz podyplomowych na UWM wydziału pedagogiki
i wychowania artystycznego, jest kierownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Barczewie. W roku 2011 biblioteka ta
wygrała wojewódzki konkurs „Biblioteka
z dobrym klimatem”, ponadto zrealizowała
m.in. projekt „Warmiński rok obrzędowy”,
natomiast od 2011 roku organizuje Międzynarodowy Plener Malarski, w którym dotychczas uczestniczyli artyści z Bułgarii, Niemiec
i Polski. Odbywa się on na terenie gmin
Barczewo i Purda. Poza tym Anna Rok
prowadzi teatr dziecięcy, który wielokrotnie
był nagradzany w konkursach.
Anna Rok znalazła się w wydanej w 2012 roku
antologii satyry Warmii i Mazur „Kto się boi
braci Rojek”. W tym samym roku ukazał się
także zbiór legend ks. Jana Pietrzyka z jej
ilustracjami oraz zbiór reportaży i legend z jej
ilustracjami do Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Natomiast w grudniu 2012
roku jej ilustracje znalazły się w „Elementarzu
warmińskim” autorstwa Edwarda Cyfusa
i Izabeli Lewandowskiej. Poza tym jest ona
również autorką karykatur do Szopki noworocznej w „Gazecie Olsztyńskiej” do tekstów
Władysława Katarzyńskiego.
Anna Rok to również zdobywczyni tytułu
„Kobieta Sukcesu Warmii i Mazur 2013” oraz
statuetki Królewny Warmińskiej Łyny.
Opracowanie redakcja
Ania
Od Walentynek w sercach naszych
Radosny nastrój gniazdo ściele,
Czas podsumowań roku nadszedł,
Wśród nas radości bardzo wiele.
Ania ma być „uczłowieczona”,
Jak siedmiu przed nią z „Pojezierza”,
Znów jedno z pragnień się dokona:
Palmę pierwszeństwa Jej powierzą.
Najwyższe wyróżnienie w roku
Z miłym dodatkiem „Barczewianin”
Ma tyle weny i uroku,
Że wielka grupa tęskni za nim...
M. Sawicki
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Informacje

Kabaretowy Dzień Kobiet w Skarbcu Kultury
Już od kilku lat Centrum Kultury i Promocji Gminy organizuje spotkania kabaretowe z okazji Dnia Kobiet. Barczewo lubi
kabarety – o czym świadczy frekwencja na
spotkaniach w latach poprzednich oraz na
satyrycznych imprezach plenerowych.
5 marca w dawnym kościele ewangelickim, czyli Skarbcu Kultury, odbył się
występ z okazji Dnia Kobiet. Barczewo
odwiedził po raz kolejny Kabaret Dworski,
zapraszając do wspólnego występu
znanego poznańskiego stand–upera, Pawła
Reszelę. Grupa z Lidzbarka Warmińskiego,
występująca zwykle jako trio, zaprezentowała się tym razem w składzie dwuosobowym.
Kabaret Dworski znany jest ze swojego
charakterystycznego stylu, bazującego na
humorze absurdalnym w stylu Monty
Pythona oraz klimacie historycznym. Ich
występ niezwykle spodobał się publicz-

Wisienką na torcie okazał się występ Pawła
Reszeli – potwierdził on swoje umiejętności satyryczne i w niezwykły sposób
rozruszał publiczność – mimo nowoczesnego i mocnego momentami humoru,
nawet wśród starszej publiczności można
było usłyszeć salwy śmiechu.
Wszystkim kobietom jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego!
A już w lipcu będzie kolejna okazja do
obejrzenia występu kabaretowego – w niedzielę, 5 lipca na deskach barczewskiego
amfiteatru wystąpi kabaret SMILE!
ności – zaprezentowali oni swój charakterystyczny repertuar – na przykład skecz o wykładzie krowy – profesora o zmniejszaniu
bezrobocia i ochronie gatunków. Dało się
również zauważyć okolicznościowe
akcenty skierowane w stronę płci pięknej.

Bertrand Abramczyk
Zapraszamy do śledzenia imprez organizowanych przez CKiPG na stronie FB:
facebook.com/centrumkultury.barczewo

Z okazji Dnia Kobiet…

Fot. Zb. Kozłowski(2)

Wieczór kobiet w Lesznie
7 marca 2015 r. panie z Warmii i Mazur
obchodziły swoje święto w Gospodarstwie
Agroturystycznym w Lesznie.
Mazury – panie z powiatu szczycieńskiego
z gminy Dźwierzuty (Rumy, Łupowo,
Dźwierzuty, Szczepankowo) oraz z Mrągowa, Warmia – panie z powiatu olsztyńskiego z gminy Barczewo (Leszno,
Bartołty), z gminy Biskupiec (Rzeck,
Łabuchy, Botowo) oraz ich koleżanki z innych miejscowości. Warmińskie Leszno
leży na granicy z Mazurami, a Pensjonat
państwa Human stał się ulubionym
miejscem spotkań mieszkańców z sąsiednich gmin.
Święto kobiet organizowane jest już po
raz drugi. Po zeszłorocznym sukcesie
przedsięwzięcia w tym roku jeszcze więcej
pań zdecydowało się spędzić „swój dzień”
razem. Atmosfera spotkania była radosna,
pełna humoru i dobrej zabawy. Ponad 100

W sobotę, 7 marca w Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie Zarząd Terenowego
Koła Emerytów i Rencistów SW przy Zakładzie
Karnym w Barczewie tradycyjnie, jak każdego
roku z okazji Dnia Kobiet zorganizował paniom
okolicznościowe spotkanie.
Przewodniczący koła Waldemar Olechowski
w imieniu swoim oraz całego zarządu złożył
paniom serdeczne życzenia. Jednocześnie przekazał życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
od dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie
mjr. Marka Kulwickiego.
Był toast lampką szampana. Potem już przy kawie i słodyczach przeważały wspólne rozmowy,
które upłynęły w miłej i serdecznej atmosferze.
Tekst i foto W. Zenderowski

pań w różnym wieku kulinarnie obsługiwali
panowie z gospodarzem miejsca na czele
(Rejnold, Jacek, Kacper, Maciek, Tomek,
Michał, Marcin, Krzysiek i Przemek).
Oprócz wrażeń kulinarnych nie zabrakło
atrakcji estetycznych i muzycznych.
Zebranych gości koncertowo powitał
muzyk ze Szczytna – Janusz Ałaj, który
zaprezentował krótki program muzyczny,
prowadząc jednocześnie zabawną konfe-

Fot. Archiwum autora
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ransjerkę. Tradycyjnie nie zabrakło kwiatka
dla każdej z pań, a o północy okolicznościowego poczęstunku tortem. Z zaciekawieniem panie obejrzały fotorelacje z ubiegłorocznego spotkania. W programie
imprezy przewidziano „wstąpienie” do
Klubu Zdrowego Stylu Życia p. Agnieszki
Jagodzińskiej z Biskupca, czyli wysłuchanie pogadanki o zdrowym żywieniu,
wykonanie pomiaru tłuszczu oraz
rozlosowanie nagród w postaci bonów na
zabiegi kosmetyczne wśród uczestniczek
zabawy. Inną atrakcją wieczoru była
brafitterka, która profesjonalnie dopasowała odpowiedni biustonosz dla każdej
z pań.
Dla pięknych pań dużą radość i dobrą
zabawę sprawiła instruktorka Barbara
Łukowska, która zachęciła tanecznie panie
do ćwiczeń tanecznych w rytmie zumby.
I zabawa rozkręciła się na dobre do późnych
godzin nocnych. Kolejne święto za rok.
Zapraszamy!!!
D. Kuchcińska

Informacje

„Miasto z aniołami w herbie. Historia Barczewa”
Książka gdzie na zżółkłej karcie
Prawda jawi się otwarcie,
Pieśń niosąca pokrzepienie
Z pokolenia w pokolenie.
Wiktor Gomulicki
Badacze literatury wielokrotnie wypowiadali się na temat jej wartości. I nie
sposób się nie zgodzić, że w czasach
współczesnych skarbnicą pamięci i wiedzy
o historii są książki, fotografie, obrazy,
wiersze. Człowiek płynie z prądem życia i z
czasem zapomina wiele zdarzeń, które
miały miejsce w przeszłości. Wtedy
właśnie możemy zajrzeć do książek.
Przez lata nie mieliśmy zbyt wielu
ogólnodostępnych publikacji na temat
naszego miasta i gminy. Jednak w ostatnich
latach pojawiło się na rynku kilka
wspaniałych książek, które pozwalają
zagłębić się w naszą naprawdę ciekawą
historię. Autorem większości publikacji
jest pan Wojciech Zenderowski. To osoba
znana mieszkańcom gminy. Mimo że
pochodzi z Opolszczyzny, z wyboru jest
Warmiakiem. To miłośnik i znawca naszej
lokalnej historii, poeta, dziennikarz, a
przede wszystkim autor wielu publikacji:
„Róże dla Wiewiórzanki” (2000), „Ludzie
Ziemi Barczewskiej. Słownik Biograficzny” (2003), „Dwudziestolecie” (2004),
„Osobowości Barczewa. Tadeusz Rynkiewicz” (2009), „Barczewo. Nie tylko historia Związku” (2009), „Rodzinne miasto
Felixa Nowowiejskiego” (2010), „Dom na
Małgorzatce” (2011), „Osobowości Ziemi
Barczewskiej” (2013), „Gmina Barczewo.
Śladami historii” (2014), jak również
współautor takich publikacji, jak: „Ruś nad
Łyną” (2004), „Barczewo w baśniach
i legendach”, „Barczewo miasto wielu
kultur” (2009), „Szkice z dziejów Barczewa” (2014).
W 2014 roku ukazała się książka
zatytułowana „Historia Barczewa”. To
pierwsza część wydana w ramach serii
„Miasto z aniołami w herbie”. Sam autor
o książce mówi, że nie jest ona pracą
naukową, lecz historią miasta wzbogaconą
o nowe informacje, zapomniane zdarzenia,
opisy poparte zdjęciami i mapkami. Do jej
napisania posłużyły autorowi źródła
historyczne, znajdujące się nie tylko
w olsztyńskich instytucjach archiwalnych.
Publikacja obejmuje okres od lokacji
miasta do drugiej połowy XX wieku.
Z książki dowiemy się o przeszłości
naszych dziadków, o wojnach, pożarach,
zarazach trapiących nasze tereny,
plebiscycie, w którym brał udział m.in.

Feliks Nowowiejski, parafiach, bramach,
mostach, gminie żydowskiej i ewangelickiej, instytucjach, stowarzyszeniach,
szpitalach, kulturze, edukacji, sporcie,
a także o nieistniejących już obiektach oraz
o jeszcze wielu, wielu interesujących nas
tematach.
12 marca 2015 r. w Skarbcu Kultury
(dawny kościół ewangelicki) odbyła się
oficjalna promocja książki. Wywiad z autorem na specjalne zaproszenie przeprowadziła Urszula Witkowska, znana w środowisku olsztyńskim promotorka czytelnictwa, pracownik Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Olsztynie i krytyk literacki,
publikująca między innymi w „Magazynie
Literackim Książki”. Pan Wojciech
wnikliwie odpowiadał na podchwytliwe
i zagadkowe pytania prowadzącej. Wiemy
od autora, że pracuje nad częścią drugą
„Historii Barczewa”. W czasie rozmowy
z autorem na ścianie odtwarzany był film
prezentujący książkę, przygotowany przez
Agnieszkę Markowicz z udziałem Magdaleny Łowkiel-Klimek, które to panie zajęły
się również organizacją spotkania pod
patronatem Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie. W momencie podziękowań składanych wszystkim przybyłym gościom, bohater wieczoru pan
Wojciech Zenderowski szczególnie podziękował pani Annie Rok za wieloletnią
współpracę przy redagowaniu publikacji
oraz za oprawę plastyczną jego książek,
a także pani Urszuli Witkowskiej za
ciekawe przeprowadzenie rozmowy.
W drugiej części wieczoru odbył się
koncert chóru „Warmia i Mazury”, pod
dyrekcją Alicji Kucharzewskiej-Samko,
który wystąpił w Barczewie po raz
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pierwszy. Wielopokoleniowy, liczący 30
osób chór, powstał w 2012 r., na potrzeby
„Misterium Przebaczenia”, kompozycji
Huberta Kowalskiego powstałej z okazji
135 rocznicy Objawień Gietrzwałdzkich.
Od września 2013 r. chór na stałe działa
przy Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie. Mimo że są młodym chórem to
śpiewali na kilku ważnych uroczystościach
religijnych i nie tylko, m.in. 18 maja 2014
roku wystąpili ponownie z Leopoldem
Twardowskim i Hubertem Kowalskim w
koncercie dziękczynnym za dar kanonizacji
Jana Pawła II „Uwielbiajmy świętość”,
który odbył się w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Mstowie k. Częstochowy.
Podczas koncertu w Barczewie od
pierwszych dźwięków ten nieznany nam
chór okazał się bliski, ponieważ zaśpiewane pieśni uwielbienia Boga, niosące
uniwersalne przesłanie nadziei i miłości,
zostały w tak barwny sposób przedstawione, że chyba każdy poczuł się jak
w niebie. Wystąpił 7-letni Mateusz Samko
przepięknie rozczulający grą na saksofonie,
a także gitarzyści i przede wszystkim
chórzyści śpiewający solo oraz w chórze.
Po oficjalnej części spotkania, książki
o Barczewie rozeszły się jak „świeże
bułeczki”. Ten wieczór, który był połączeniem historii, literatury z muzyką
kolejny raz potwierdził, że te sztuki mają ze
sobą doskonale po drodze. Zainteresowanych książką zapraszamy do jej
zakupu. Jest ona dostępna w Biurze
Informacji Miasta i Gminy Barczewo, przy
ul. Mickiewicza 12.
Magda Łowkiel-Klimek
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Kronowo wczoraj

Jubileusz 660-lecia Kronowa (niem. Cronau)
W 1355 roku kilka domostw leżących nad
strumieniem, stanowiących zaczyn późniejszej wsi, zostało zniszczonych przez wojska
litewskie, dowodzone przez wielkiego
księcia Kiejstuta. Wieś przy trakcie warszawskim, prowadzącym od Bałt po Zybork,
założona została w 1360 roku, za
urzędowania biskupa Jana II Stryprocka.
Zapewne umocowanie to zostało niewłaściwie odnotowane, gdyż po kilku latach
wystąpiły wątpliwości i trudności w ustaleniu
prawnego zarządzania wsią. Wówczas to
biskup Henryk III Sorbom zmuszony był
dokonać uregulowania na prawie chełmińskim, wystawiając przywilej lokacyjny 6 grudnia
1378 roku, określający granice wsi Kronowo oraz wyznaczający Konrada Widow
na zasadźcę z 7-letnią wolnizną.
Konrad Widow zasadźca
i sołtys nowo lokowanej wsi
zgodnie z prawem posiadał
tytuł dziedziczny, który mógł
być przenoszony na jego
spadkobierców i prawnych
następców. W dokumencie
lokacyjnym sołtys otrzymał
10 włók wolnej ziemi.
Ponadto reprezentował wieś
wobec kapituły, dbał o porządek i bezpieczeństwo,
pobór podatków i czynszów,
bez prawa wykonywania niższych sądów. Po
7 latach wolnizny wyznaczony właściciel
miał płacić za wszystkie włóki razem jeden
funt wosku do fromborskiej katedry. Miał
także sprowadzić do wsi osadników. Nie jest
udokumentowane pochodzenie nazwy wsi
Kronowo. Przyjmuje się, że pochodzi ona od
imienia Konrada, pierwszego zasadźcy.
Początkowo wieś liczyła zaledwie kilkanaście domostw i stanowiła własność
biskupów warmińskich. Później została
wydzielona osadnikom polskim. Mieszkańcy
wsi trudnili się uprawą roli, łowiectwem,
mniej rybołówstwem, a w latach późniejszych, z uwagi na przebiegający przez wieś
trakt warszawski – handlem. Z każdym
dziesięcioleciem wieś rozrastała się, tworząc
zabudowę luźną, rozrzuconą. 28 stycznia
1381 roku na podstawie prawa spadkowego
Hans Bornemann odziedziczył karczmę,
leżącą tuż przy trakcie, pozostawiając jedną
morgę przy karczmie dla wyżywienia dawnych właścicieli. W tym czasie we wsi był
młyn, którego prawa zostały ujęte w dokumencie lokacyjnym.
Z chwilą kiedy Warmię przekazano pod
zwierzchnictwo Polski nastał trudny okres.
W styczniu 1521 roku mistrz Albrecht,
wycofując się z Jezioran w kierunku
Barczewa, nie oszczędził Kronowa. Wieś
została całkowicie zniszczona.
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19 października 1567 roku biskup
warmiński Stanisław Hozjusz podniósł
spustoszoną wieś Kronowo oraz osady Próle
i Kołaki, a następnie tereny te, łącznie
stanowiące 54 włóki oraz 14 włók wolnych,
nadał braciom: Alexiusowi, Leonardowi
i Martinowi Kolakowskym, w celu założenia
wsi na prawie chełmińskim. W 1588 roku ten
sam biskup za 770 grzywien sprzedał im na
prawie chełmińskim sołectwo z 14 włókami.
W roku 1601 z polecenia biskupa przy
zachodniej granicy Kronowa na nowych 10
włókach lokowano kolonię – Małe Kronowo,
a na kolejnych 12 włókach powstał folwark

biskupi, którego zarządca mieszkał w zamku
biskupim w Barczewie. W 1656 roku
Kronowo leżało w granicach 3 sołectw.
Obszar wsi obejmował 68 włók, na których
mieszkało 17 gburów oraz kilku mniejszych
gospodarzy. Na obrzeżu wsi były już 2
karczmy. Zgodnie z przywilejem wieś
zobowiązana była do 1 służby w zbroi oraz
przekazywania 2,5 łanu owsa i tyleż żyta.
Płacono czynsz, który wynosił 350 florenów.
Dziesięć lat później Kronowo leżało już
w granicach 4 sołectw. W 1675 roku sołtysi:
Błażej Maciek, Szymon Kowal, Andrzej
Zimmermann, Jan Kiecz i Jan Biernat
zwrócili się do biskupa o odnowienie
przywileju. Pod koniec XVII w. Kronowo
stanowiło majątek ziemski, a w roku 1702
wymieniane było jako wieś osadników. Po
rozbiorze Polski w 1772 roku rząd pruski
zabrał wieś i wydał ją na własność prywatną.
Na podstawie spisu w 1785 roku we wsi było
41 budynków, a w 1820 r. liczyło już 58
budynków i 253 mieszkańców. Wieś
rozwijała się dynamicznie i już w 1857
prawie potroiła się liczba mieszkańców
osiągając 616 osób, z których część należała
do ewangelickiej parafii w Barczewie,
a katolicy do parafii w Lamkowie.
W roku 1834 w Kronowie istniała polska
szkoła, w której nauczycielem był Samuel
Wilimczyk. W grudniu 1863 roku mie-
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szkańcy dali schronienie powstańcom styczniowym. W latach 1888-1891 funkcjonowała
polska biblioteczka Towarzystwa Czytelni
Ludowych. Bibliotekarzami byli: Maciej
Demski i Franciszek Budzenski (Budzeński)
oraz Marcin Dukat. W 1910 roku wieś
zamieszkiwało 612 Polaków. W tym samym
roku w Kronowie utworzono drużynę straży
pożarnej. Od 23 czerwca 1920 roku do końca
1926 licząca 56 woluminów biblioteczka
ponownie służyła mieszkańcom. Prowadził
ją Szymański, który do roku 1933 organizował we wsi czytelnictwo.
Kronowo było w strefie działań I wojny
światowej. Większość zamieszkujących wieś Polaków, 18
marca 1920 roku podpisała się
pod memoriałem za polską
szkołą. Od 23 czerwca 1920
roku we wsi czynna była
szkoła, w której nauczał
Konrad Lukner. Do szkoły
uczęszczało 29 dzieci. Jednak
w plebiscycie, który odbył się
11 lipca 1920 roku, większość
mieszkańców poparła Niemców. Dopiero w 1929 roku we
wsi powołano katolicką szkołę
polską. W latach 1922-1939 na
terenie wsi działał Związek
Polaków w Niemczech, do
którego należało 5 osób. 8
lipca 1923 roku założono
Towarzystwo Kobiet Polskich.
W czasie II wojny światowej we wsi
pracowali jeńcy wojenni: Francuzi, Polacy,
Rosjanie i Włosi. W czasie działań
wojennych w styczniu 1945 roku Kronowo
było kilka razy zdobywane przez wojska
Armii Czerwonej. Wówczas to, wycofujący
się żołnierze zastrzelili 14 mieszkańców,
a także 3 jeńców francuskich i spalili wieś. Po
walkach, 30 stycznia 1945 roku jednostki
radzieckie 6DKGw, wchodzące w skład
3KKGw, wkroczyły do Kronowa. Po wojnie
przy wiosce był mały cmentarz, na którym
pochowano niemieckich i radzieckich żołnierzy, poległych w czasie działań wojennych. Były też pojedyncze mogiły.
Po roku 1945 we wsi funkcjonowała
szkoła podstawowa oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna. W roku 1949 Kronowo
liczyło 501 mieszkańców, a z biblioteki
korzystało 63 czytelników. Jeszcze w roku
1999 do szkoły uczęszczało 85 dzieci. Od
2001 roku we wsi funkcjonuje Niepubliczny
Zespół Szkół i Placówek. Dawniej wieś miała
swoją kapelę ludową. We wsi obok
murowanej kapliczki przydrożnej z początku
XX w. stoi pochodząca z tego samego okresu
drewniana dzwonniczka słupowa.
Kronowo to wieś sołecka, która w 2013
roku liczyła 346 mieszkańców.
Wojciech Zenderowski

Kronowo dziś
Od rozmowy z panią Danutą Janikowską sołtysem sołectwa Kronowo rozpoczynamy cykl - wieś wczoraj i dziś, w którym będziemy łączyli
przeszłość z przyszłością - historię miejscowości sołeckiej i rozmowę z jej obecnym sołtysem. Mamy nadzieję, że zamieszczane na łamach
“Wiadomości Barczewskich” informacje zainteresują mieszkańców sołectw i spowodują, że wspólne inicjatywy będą przynosiły
zdecydowanie większe korzyści niż suma jednostkowych działań. Zapraszam do lektury...
Mariola Łukowska-Juckiewicz
Redaktor Naczelny “Wiadomości Barczewskich”

Sołectwo Kronowo
Rozmowa z sołtysem – panią Danutą Janikowską

Kronowo jest wsią cichą i spokojną, a jej
mieszkańców od dziesięcioleci cechuje
zgodność i wyrozumiałość. Mimo małej
społeczności są dumni ze swego miejsca
zamieszkania. Wieś ze swoimi kapliczkami
położona w malowniczej, lesistej okolicy
przy drodze wojewódzkiej łączącej Barczewo z Jezioranami wyróżnia się ze
wszystkich sołectw gminy Barczewo.
Proszę o kilka słów o sobie.
- Od 30 lat jestem mieszkanką Kronówka
i znam tu wszystkich, czego niestety nie mogę
powiedzieć o Kronowie, ponieważ dużo osób
jest tu nowych. W ostatnich latach w sołectwie przybyło kilkanaście nowych domów, ale to dobrze, bo nasza społeczność się
powiększa. Mam dwoje dzieci, które są już
usamodzielnione. Pracuję zawodowo, a w
wolnych chwilach najwięcej czasu spędzam
na działce i w przydomowych ogródkach, bo
to najbardziej lubię. Od lat staram się włączać
w życie lokalne, pomagać i mobilizować
innych do działań polegających zwłaszcza na
integracji mieszkańców, poprawie warunków
życia i estetyki naszych wsi.
Od kiedy pełni Pani funkcję sołtysa?
- Funkcję sołtysa pełnię od wyborów, które
odbyły się 19 stycznia 2015 roku w świetlicy
wiejskiej w Kronowie, gdzie mieszkańcy
wybrali mnie na swojego przedstawiciela.
Wybrano także Radę Sołecką, w skład której
weszli: Mariola Łukowska-Juckiewicz,
Danuta Zbożna, Małgorzata Wrońska,
Dariusz Kostrupski i Grażyna Kostrupska.
Dodajmy, że w skład sołectwa wchodzą: wieś
Kronowo i Kronówko, które jest miejscowością popegeerowską. Sołectwo liczy 428
osób, z czego 320 to mieszkańcy Kronowa,
a 108 osób mieszka w Kronówku. Na terenie
sołectwa znajdują się: Niepubliczny Zespół
Szkół i Placówek w Kronowie oraz
żwirownia ECO-TER i ferma drobiu.
Jak czuje się Pani w roli sołtysa?
- Czuję się dobrze. Myślę, że jestem osobą
komunikatywną i kreatywną, dzięki czemu
z łatwością nawiązuję kontakty międzyludzkie. Potrafię też zmobilizować mieszkańców do działań, by wspólnie zmieniać
nasze otoczenie. Mam nadzieję, że funkcja
sołtysa, przy wsparciu członków Rady
Sołeckiej, pozwoli mi lepiej poznać
zwłaszcza nowych mieszkańców i zachęcić
ich do integracji, wspólnych działań. W tym
miejscu muszę podziękować za pracę na
rzecz naszej społeczności poprzednim
sołtysom: Tomaszowi Michaczowi i Dariuszowi Trzeciakiewiczowi.
Jak to jest być sołtysem?
- Inspirująco, ciekawie, twórczo. Najbardziej
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cenię sobie możliwość poznawania kolejnych interesujących osób, innych sołtysów,
radnych, osób aktywnych w swoich lokalnych środowiskach. Można wymieniać
poglądy, doświadczenia, otrzymać też
wsparcie przy realizacji swoich pomysłów.
Największą satysfakcję przynoszą jednak
namacalne efekty pracy wszystkich mieszkańców, czego przykładem może być
stworzone niedawno miejsce spotkań w Kronówku czy wyremontowany dach świetlicy
wiejskiej.
Czy pomagać to być bliżej ludzi i służyć im
na co dzień?
- Robię to w miarę możliwości. Staram się
pomóc każdemu. Mieszkańcy zwracają się do
mnie z prośbą o pomoc w interpretacji
urzędowych pism, czy nawet proszą o zrobienie zakupów. Jestem osobą mobilną
i często zdarza mi się kogoś podwieźć. Jestem
też do dyspozycji w sytuacjach awaryjnych.
Niedawno jeden z mieszkańców miał
problem z ogrzewaniem i konieczne było
pojechanie do sklepu po części. Zgodziłam
się bez wahania. Od kilku lat pomagam też
mieszkańcom rozliczać podatek dochodowy.
Jakie inwestycje są w sferze Pani planów
i Rady Sołeckiej?
- Najpilniejszą sprawą jest dokończenie
budowy wodociągu do najdalej położonych
gospodarstw. Starania czyniono już w poprzednich latach. W tym roku zamierzamy
przygotować projekt i rozpocząć inwestycję.
W funduszu sołeckim na ten rok zaplanowaliśmy doposażenie świetlicy wiejskiej
oraz działania na rzecz integracji i poprawy
estetyki wsi. Ponadto chcemy wyposażyć
przystanki autobusowe w kosze na śmieci
oraz zadbać o ich estetykę. W tym celu
mieszkańcy z własnej inicjatywy zakupili
krzewy ozdobne.
Jakie ma Pani plany co do poprawy
wizerunku wsi Kronowo?
- W najbliższym czasie planujemy wspólne
sprzątanie miejsc publicznych w sołectwie,
zakończone grillem i ogniskiem z kiełba-
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skami. W lecie zorganizujemy większą
imprezę integracyjną dla mieszkańców.
Ważne jest także dokończenie placu zabaw w
Kronówku – jest to pierwsza inwestycja od
kilkunastu lat w tej miejscowości.
Kto wspiera Panią w wykonywaniu obowiązków sołtysa?
- Wspiera mnie Rada Sołecka i dużo pomaga
mi córka, która jest liderem działającej od
2012 roku Grupy Odnowy Wsi. Jest to grupa
młodych osób, która wspiera rozwój sołectwa
pozyskując środki finansowe na realizację
inwestycji głównie z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, przy współpracy
z Urzędem Miejskim w Barczewie.
W jakim stopniu mieszkańcy włączają się
w życie lokalnej społeczności?
- Nie ukrywam, że nie wszyscy mieszkańcy
czynnie włączają się w życie lokalnej
społeczności, ale jest ich coraz mniej. Mam
nadzieję, że ideą wspólnego działania na
rzecz naszej „małej ojczyzny” będą zarażać
się pozostali. Należy podkreślić, że są zgodni
i mają dużo pomysłów, które chcą realizować. Jest kilka osób, które się angażują i
pomagają w różnych pracach społecznych.
Są to zarówno osoby starsze, jak i młodzież.
Jakie ma Pani plany na przyszłość?
- Doposażenie świetlicy wiejskiej by stała się
centrum aktywności wiejskiej, by tętniło
w niej życie. Marzy mi się, żeby był chodnik
między naszymi miejscowościami, park
z alejkami, ławeczkami. Są już „na oku”
odpowiednie do tego miejsca w Kronówku
i Kronowie. Ponadto bezpieczne ścieżki
rowerowe z zaznaczonymi miejscami ważnymi dla sołectwa i lokalnej społeczności.
Najważniejszy cel to, żeby nasze sołectwo
było miejscem integrującym wszystkich
nowo przybyłych, aby każdy mieszkaniec
stał się ważnym członkiem wspólnoty i miał
jak najlepsze warunki rozwoju. Chcę żeby
nasze sołectwo było miejscem bezpiecznym,
wygodnym, z dobrymi drogami, chodnikami,
wodociągiem i kanalizacją, zadbane i czyste.
Co Pani pragnie przekazać mieszkańcom
sołectwa za pośrednictwem „Wiadomości
Barczewskich”?
- Pragnę zaapelować do mieszkańców całego
sołectwa, żeby więcej osób przychodziło na
zebrania, angażowało się, zgłaszało pomysły.
Wspólne inicjatywy przynoszą zawsze
więcej korzyści i nie są tylko sumą
jednostkowych działań.
Dziękuję za rozmowę.
Wojciech Zenderowski
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Historia
50 lat temu

Erich Koch przybył do Barczewa
13 marca 1965 roku z mokotowskiego
więzienia do Zakładu Karnego w Barczewie
przybył transport ze specjalnym więźniem.
Był nim gauleiter, nadprezydent Prus
Wschodnich, komisarz Rzeszy na Ukrainę,
namiestnik Führera – Erich Koch. Przed
osadzeniem w celi, więźnia przeszukano.
Pozostawiono przy nim jedynie artykuły
żywnościowe, urzędową i osobistą korespondencję, wycinki prasowe oraz kilka
ostatnich gazet. Reszta prasy została
skonfiskowana. Podczas przeszukania,
w tym pozostałych rzeczy, nie znaleziono
niebezpiecznych przedmiotów.

Fot. Pawilon XIV przed kapitalnym remontem.

Natomiast w spisie rzeczy depozytu
wartościowego, z którymi Erich Koch
przybył do Zakładu Karnego w Barczewie
wyszczególniono m.in.: „obrączkę żółtą,
dwie koronki żółte oraz bony towarowe o
wartości 3, 5, 10 i 50 centów...”. Pozostały
dobytek mieścił się w dwóch zniszczonych
walizach, ale nie trafił wraz z osadzonym do
celi. Była to m.in.: bielizna osobista, ogólnie
zniszczona, półbuty skórzane, brązowe,
płaszcz letni, dwie pary okularów, w tym
jedne zniszczone, szmaciane etui, kubek
blaszany produkcji niemieckiej, maszynka
elektryczna, rękawiczki jednopalcowe,
nauszniki, śpiwór brązowy, laczki, spodnie
czarne, sweter granatowy, beret, czapka
z daszkiem, kilka krawatów, czarny trzos
skórzany na tytoń, pantofle ranne o wysokich spodach koloru brązowego oraz
skarpety.
Bogaty życiorys Ericha Kocha, jego
dojście do władzy, zbrodnicza działalność,
majątek, potem ucieczka z Prus Wschodnich, schwytanie i osądzenie zostały
opisane w licznych publikacjach związanych pośrednio z zaginioną Bursztynową
Komnatą. Także miejscowy „Wartenburger
Zeitung” opisywał dwukrotną obecność
Kocha w Barczewie. Podczas jednej
wizytował miejscowy Zakład Karny, za
murami którego był bardzo krótko. Kiedy je
wizytował zapewne nie przypuszczał, że
spędzi we nim jako więzień resztę życia.
9 marca 1959 roku Sąd Wojewódzki
w Warszawie, w oparciu o art. 1 pkt. 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 roku „o wymiarze kary dla faszystów hitlerowskich
zbrodniarzy, winnych zabójstw i znęcania
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się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla
zdrajców narodu polskiego” skazał Ericha
Kocha na karę śmierci. Sąd orzekł także
utratę praw publicznych, obywatelskich,
praw honorowych oraz przepadek całego
mienia. 10 listopada 1959 roku Sąd Najwyższy w Warszawie utrzymał w mocy
zaskarżony wyrok. 4 września 1960 roku
Rada Państwa nie skorzystała z prawa łaski,
natomiast 19 czerwca 1960 roku Sąd
Wojewódzki w Warszawie postanowił
„odroczyć wykonanie kary śmierci orzeczonej względem Ericha Kocha, wobec
obłożnej choroby skazanego”. Tak brzmiało
ostatnie zdanie polskiego wymiaru sprawiedliwości, wypowiedziane w sprawie
Ericha Kocha. Dopiero 13 marca 1965 roku
Erich Koch trafił do Zakładu Karnego
w Barczewie, w którym dokończył żywota.
Postanowieniem ówczesnego wymiaru
sprawiedliwości Koch osadzony został
w pojedynczej celi. Zmienił odzież cywilną
na tzw. „skarbową” i wyposażony w należny
zestaw trafił do celi nr 12, mieszczącej się po
prawej stronie na końcu korytarza oddziału
XIV. Cela liczyła ok. 8 metrów kwadratowych z jednym, małym, wysoko umieszczonym i okratowanym oknem. Widok na
dziedziniec więzienny zasłaniała tzw.
„blenda” – ornamentowe, szare, zbrojone
szkło. Na wyposażeniu celi było: metalowe
łóżko z materacem, stolik, dwa taborety,
wisząca, mała szafka oraz tzw. „bomba”,
czyli kubeł z przykrywą zastępujący WC,
który był opróżniany raz na dobę.
Erich Koch tylko raz opuścił barczewskie wiezienie. Po rozpoznaniu nowotworu pęcherza moczowego 5 października
1967 roku został przewieziony do Łodzi. Po
zabiegu i wyleczeniu 5 marca 1968 roku
wrócił do barczewskiego więzienia.
Z chwilą przybycia do Zakładu Karnego
w Barczewie stał się słynnym więźniem,
o którym rozpisywały się media. W 1970
roku po raz pierwszy w swojej celi obejrzał
program telewizyjny. W październiku 1983
roku stan zdrowia Ericha Kocha znacznie się
pogorszył. Na początku listopada 1983 roku
Koch zamienił pawilon XIV na szpitalną
izolatkę na oddziale wewnętrznym. Jeszcze
w pierwszym okresie korzystał ze spacerów.
Potem w świat poszedł komunikat, iż „12
listopada 1986 roku o godz. 3.50 w Szpitalu
Zakładu Karnego w Barczewie zmarł były
gauleiter, nadprezydent Prus Wschodnich,
komisarz Rzeszy na Ukrainę, namiestnik
Führera – Erich Koch. Kilka dni później –
jak pisała prasa – spoczął w swojej dawnej
prowincji”, na cmentarzu komunalnym przy
ul. Kościuszki w Barczewie. Przy pochówku
nie było pastora.

1325 – kronikarz zakonu krzyżackiego
Peter von Dusburg jako pierwszy wymienił
„castrum Wartenbergk” (zamek albo gród)
zbudowany w zakolu rzeki Pisy.
1517.03.30 – w Wójtowie przebywał
Mikołaj Kopernik, który jako administrator
kapituły warmińskiej lokował nowego
osadnika imieniem Martzin Hus.
1595 – klasztor franciszkański w Barczewie przejęli bernardyni.
1605 – Tomasz Markaim, proboszcz
Barczewa ufundował parafii beneficjum
Męki Pańskiej.
1695 – w Barczewie urodził się Mikołaj
Antoni Schulz (Schulc), kanonik dobromiejski i fromborski, administrator diecezji
warmińskiej, kanclerz bp. Teodora Potockiego, prałat i dziekan katedralny.
dalszy na dwa
str. 18
1785 – wieś KlimkowoCiągliczyła
budynki mieszkalne.
1825.03 – wg statystyk niemieckich 72%
mieszkańców Barczewa stanowiła ludność
polska, a Polaków znających język
niemiecki uważano za Niemców.
1837.03.15 – w Barczewie dr Carl Friedrich Ägidius Zimmermann utworzył
ewangelickie towarzystwo pogrzebowe
(Begräbnisverein).
1865.03.06 – w Ornecie urodził się Eugen
August Buchholz (pseudonim literacki
J. Ornecki, J. Warmditter, Warmiak, Prawdomir), właściciel księgarni w Barczewie.
1875.03.30 – w Barczewie urodziła się
Maria Nowowiejska, pianistka i śpiewaczka operowa, starsza siostra kompozytora Feliksa.
1885.03.26 – wydano rozporządzenie
o wydaleniu z Niemiec ok. 26 tys. Polaków,
co wywołało powszechne oburzenie w całej Europie.
1895 – liczba mieszkańców Barczewa
wynosiła 4832 osoby.
1905.03.04 – zmarł Walenty Tolsdorf,
ksiądz katolicki, działacz religijny i społeczny, w latach 1858-1869 proboszcz
parafii w Barczewie.
1925.03.01 – w Królewcu powstała pierwsza komórka partii hitlerowskiej NSDAP.
1945.03.15 – w mieście niespodziewanie
wybuchł kolejny pożar budynku.
1945.03.17 – płk dr Jakub Prawin otrzymał
nominację na pełnomocnika Rządu RP
w okręgu administracyjnym obejmującym
Prusy Wschodnie.
1955 – w księgach parafii św. Anny w Barczewie odnotowano 32 zgony.
1965 – w księgach parafii św. Anny w Barczewie odnotowano 73 zgony.
1965 – w parafii św. Anny w Barczewie do
sakramentu chrztu przystąpiło 160 osób.
1965 – w parafii św. Anny w Barczewie
zawarto 34 związki małżeńskie.

Tekst i foto: W. Zenderowski
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Informacje
Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego

Eksperci ds. BRD z wizytą w Barczewie
W ramach projektu analitycznego Banku
Światowego współpracującego z Rządem
Polskim, a w szczególności z Krajową Radą
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie BRD,
5 marca 2015 r. Szkołę Podstawową nr 1
w Barczewie odwiedzili eksperci.
Celem wizyty było zebranie informacji
o systemie edukacji w Polsce, obejmującym
przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja
i szkoły średnie, na podstawie praktycznych
przykładów realizacji programów edukacyjnych czy projektów dotyczących nauczania BRD.
Przebywając w województwie warmińsko-mazurskim pan Jean Pascal Assaily
ekspert ds. edukacyjnych BRD z Francji
razem z panami Radosławem Czapskim
koordynatorem Banku Światowego ds. tran-
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sportu i infrastruktury oraz Krzysztofem Piskorzem odwiedzili Szkołę Podstawową nr 1
w Barczewie z uwagi na to, że jako jedna
z niewielu w województwie warmińsko-mazurskim posiada Centrum BRD i realizuje
edukację bezpieczeństwa ruchu drogowego
w szerokim zakresie. Mogli zobaczyć

Czwartoklasiści reprezentują Polskę w badaniu PIRLS
W marcu 2015 roku odbywa się w Polsce trzecie od 2006 roku badanie pilotażowe PIRLS czyli
międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu uczniów klas czwartych. Bierze w nim
udział ponad 40 krajów z całego świata. Szkoły dobierane są do badania w wyniku losowania.
W Polsce wskazano 35 szkół podstawowych, w tym Szkołę Podstawową nr 1 w Barczewie. To dla
nas olbrzymi zaszczyt i wyróżnienie, że możemy uczestniczyć w tak prestiżowym przedsięwzięciu.
Spośród pięciu klas czwartych naszej szkoły, losowo wybrano w Kanadzie klasy IV „a” i IV „d”, łącznie
44 uczniów. Nasi czwartoklasiści przez 3 godziny czytali i wypełniali test oraz ankietę na temat swoich
doświadczeń czytelniczych.
Badanie to jest uznawane za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie.
Cieszymy się, że nasi uczniowie godnie reprezentowali młodych Polaków.
Danuta Gnatowska

Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich
I Bieg ku pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca obchodzony jest Dzień Żołnierzy Wyklętych. Z okazji tego święta
w wielu miejscach w Polsce organizowano
biegi upamiętniające bohaterskich żołnierzy.
Podobną inicjatywę podjęli uczniowie
Szkoły Podstawowej w Bartołtach Wielkich.
Przed sportowym uczczeniem pamięci
Żołnierzy Wyklętych w szkole odbyły się
spotkania informujące oraz wystawa poświęcona osobom walczącym i napiętnowanym przez PRL. Dodatkową niespodzianką dla młodszych klas była prezentacja

multimedialna poświęcona Żołnierzom Wyklętym, przygotowana przez najstarszych
uczniów.
Na dzień 6 marca zaplanowano biegi.
Warunkiem uczestnictwa było przygotowanie biało-czerwonej opaski na ramię. Ku
zaskoczeniu organizatorów niemal wszyscy
uczniowie i nauczyciele wzięli udział w tym
pięknym hołdzie. Uczniowie klas I-III mieli
do pokonania trasę 1,5 km, natomiast
uczniowie klas IV-VI (na własną prośbę)
pokonali dystans 3 razy dłuższy. Nad
prawidłowym przebiegiem biegów czuwali
nauczyciele pan Andrzej Sawicki oraz pani
Anna Duda-Radziwon.
Po przybyciu na metę uczestnicy
wykonali wspólne zdjęcie, a następnie udali
się na uroczysty apel do sali gimnastycznej.
Uczestnicy biegu odebrali gratulacje i słowa
uznania od pani dyrektor Małgorzaty
Jasiukiewicz. Na zakończenie wręczono
uczniom dyplomy i słodkie upominki.
Anna Duda-Radziwon
Nauczyciel w Szkole Podstawowej
w Bartołtach Wielkich
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przykłady zajęć, materiały dydaktyczne i inne pomoce wykorzystywane w szkole.
W ramach wizyty goście obejrzeli zajęcia świetlicowe klas I-III z wykorzystaniem „Autochodzika”, prowadzone przez
panią Joannę Ferenz, zajęcia z udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzone przez panią Martę Sadowską oraz
zajęcia z jazdy sprawnościowej na rowerze,
prowadzone przez pana Adama Zmyślonego. Na podsumowanie pani Jolanta Pastuszenko – dyrektor szkoły zapoznała gości
z dotychczasową pracą w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zaprezentowała informacje zawarte na stronie szkoły,
w zakładce Centrum BRD.
Wizyta w szkole posłuży m.in. do diagnozy systemu edukacyjnego w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego i zaproponowania ogólnego planu działań, dotyczącego rozwoju edukacji w tym zakresie
oraz wdrożenia realizacji Programu
Poprawy BRD w Polsce do roku 2020.
Jolanta Pastuszenko

Barczewskie Kalendarium
Ciąg dalszy ze str. 12

1965.03.06 – przy ul. Grunwaldzkiej 13
w Barczewie uruchomiono Klubo-Kawiarnię „Ruch”.
1965.03.13 – do więzienia w Barczewie
przywieziony został Erich Koch, gauleiter
i nadprezydent Prus Wschodnich, skazany
na karę śmierci.
1965.03.23 – na posiedzeniu Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Barczewie
wprowadzono opłatę stałą za korzystanie
z liczników na wodę.
1975.03.11 – w Miejskim Domu Kultury w
Barczewie rozpoczął się kurs kroju i szycia.
1975.03.15 – Koło ZBoWiD w Barczewie
liczyło 141 członków.
1985.03.17 – w Barczewie odbyły się
Miejsko-Gminne eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego.
1985.03.18 – Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury z Gminną Biblioteką zorganizował
spotkanie z pisarzem Ryszardem Daneckim.
1985.03.30 – w barczewskim Przeglądzie
Chórów Szkolnych wystąpiły chóry z Wipsowa, Ramsowa, Lamkowa i Barczewa.
1995.03.14 – wyposażenie kościoła poklasztornego św. Andrzeja Apostoła zostało
wpisane do rejestru zabytków.
1995.03.23 – w parafii św. Anny w Barczewie do sakramentu bierzmowania przystąpiły 182 osoby.
2005.03.31 – swoją działalność zainicjował
Klub Integracji Społecznej w Barczewie.
W. Zenderowski
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Czytelnicy piszą

1% podatku – czy to dużo czy mało?
Zmiany ustrojowe po 1989 roku w III
Rzeczypospolitej stworzyły warunki do
funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. To obywatele jako suweren
wybierają sobie przedstawicielstwa do
różnych szczebli samorządów i mogą
zrzeszać się w korporacje zawodowe,
fundacje oraz stowarzyszenia o działaniu
lokalnym jak i krajowym. Tym ostatnim
chcę poświecić swój artykuł.
Stowarzyszenia w całym demokratycznym świecie pełnią bardzo ważne
funkcje polegające na wyzwalaniu inicjatyw
obywatelskich w rozwiązywaniu spraw
o znaczeniu lokalnym. W państwach
zachodnich stowarzyszenia mają dużą
tradycję. Przejęły dużo obowiązków
samorządu lokalnego. Rządy państw
zachodu organizacjom tym stworzyły
dogodne warunki do funkcjonowania.
W Niemczech np. stowarzyszenia z urzędu
gminy dostają dotacje na działalność
statutową. U nas w Polsce udzielane jest
tylko wsparcie finansowe na konkretny cel,
np. imprezy organizowane przez stowarzyszenie. Nasze polskie stowarzyszenia są
młode, mało liczne, powoływane doraźnie
do załatwienia jakiegoś palącego problemu.
Jedną wspólną ich cechą jest chroniczny
brak pieniędzy na finansowanie działalności
statutowej. W korzystnej sytuacji znajdują
się stowarzyszenia ogólnopolskie mające
status organizacji pożytku publicznego.
Znowelizowana ustawa o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
zniosła restrykcyjne przepisy ograniczające
uprawnienia organizacji pozarządowej do
korzystania ze statusu pożytku publicznego.
Według nowej ustawy stowarzyszenie nie
musi zlecać już corocznego audytu z działalności finansowej. Koszt takiego audytu
wynosił średnio około 5 tysięcy złotych. Na
taką operację mogły sobie pozwolić
stowarzyszenia ogólnopolskie. Znowelizowana ustawa mówi, że działalność
stowarzyszenia musi być przejrzysta i transparentna. Sprawozdanie należy publikować
do wiadomości publicznej na stronie
internetowej. Państwo nasze otwarło furtkę
w systemie podatkowym, zezwalając
podatnikowi na przekazanie 1 procenta
swoich podatków na jakąkolwiek organizację pożytku publicznego
Ja piszący te słowa od paru lat odpis 1%
corocznie przekazywałem na wsparcie
jednej z organizacji ogólnopolskich –
Ochotniczą Straż Pożarną. W tym roku
chciałbym tą skromną kwotę z odpisu
przekazać na rzecz miejscowej organizacji
działającej w gminie. Okazuje się, że oprócz
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Warszawie i Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie żadna organizacja na
terenie Barczewa nie jest upoważniona do
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przyjęcia tego odpisu podatkowego. A jest
o co walczyć.
Z informacji uzyskanej od pani skarbnik
miasta wiem, że decyzją Ministerstwa
Finansów na rok 2015 udziały gminy
w podatku dochodowym od osób fizycznych
wynoszą 37,67%. W Barczewie ten udział
wynosi 10211316 złotych. Drogą dedukcji
i analizy można obliczyć ile w przybliżeniu
nasi mieszkańcy – podatnicy płacą podatków od swoich wynagrodzeń w skali
roku. Z wyliczeń wynika, że ponad 27
milionów złotych. Jeżeli wszyscy podatnicy
chcieliby zadeklarować przekazanie 1% na
rzecz barczewskich stowarzyszeń byłaby to
suma 217 tysięcy złotych.
Jest marzec 2015 roku. Do kwietnia
trwa rozliczanie się podatników z fiskusem.
Co należy zrobić aby część tych pieniędzy
trafiła do naszych gminnych stowarzyszeń?
Mamy ich w gminie zarejestrowanych aż 25.
W najtrudniejszej sytuacji są stowarzyszenia
prowadzące szkoły. Na potrzeby tego
artykułu pozwolę sobie przedstawić i zaprezentować Stowarzyszenie Na Rzecz
Edukacji Dzieci i Rozwoju Obszarów
Wiejskich „Wrota” w Lamkowie. Organizacja od dwóch lat zabiega o zakup
autobusu do przewozu dzieci. Potrzebna
kwota 100 tysięcy złotych, jak na możliwości tego stowarzyszenia, jest praktycznie
nieosiągalna. Istnieje w tym roku możliwość
wsparcia tej inicjatywy. Po pierwsze. Jak
mnie zapewnił proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Lamkowie ksiądz Piotr
Wiśniewski, pieniądze podatników, którzy
zadeklarują 1% odpis podatku na konto
Caritas Archidiecezji Warmińskiej z dopiskiem „na wypoczynek dzieci z Lamkowa” zostaną przekazane Stowarzyszeniu
„Wrota”.
Podaję KRS Caritasu
Archidiecezji
Warmińskiej 0000 24 55 07.
Po drugie, jeżeli ktoś z naszych mieszkańców chce pomóc stowarzyszeniu „Wrota” w zakupie autobusu prosimy o sponsoring. Podajemy konto, na które należy
wpłacić darowiznę. Subkonto z dopiskiem
„na autobus”:
37154010722107505040370005.
Pozyskanie 1% odpisu podatkowego za
rok 2014 od naszych podatników gminnych
praktycznie w tym roku jest niemożliwe ze
względu, że w gminie nie ma zarejestrowanej organizacji o statusie pożytku
publicznego. Wszystkie nasze barczewskie
stowarzyszenia te zwykłe i rejestrowe
działają w sferze pożytku publicznego, ale
nie mają uprawnień do przyjmowania
odpisów podatkowych.
Apeluję do wszystkich ich zarządów
o poczynienie starań, aby Wasze stowarzyszenie w tym roku uzyskało ten status.
Zwracam się do wszystkich Barczewian
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Roku i osób wyróżnionych Aniołem
Sukcesu oraz wpisem do Honorowej Księgi
Dokonań pomóżcie swoim organizacjom,
weźcie sprawy w swoje ręce. W większości
to Wy jesteście aktywistami w tych
organizacjach. Wpłacone pieniądze pozostaną w gminie. Hojność mieszkańców
będzie w przyszłości coraz większa, gdy
sami mieszkańcy zobaczą co powstaje z ich
pieniędzy. Wszyscy moi rozmówcy stwierdzali, że jedna złotówka wydana przez
stowarzyszenie w końcowym efekcie
podwaja, a nawet potraja swoją wartość.
Składa się na to wartość dodana o wkład
pracy społecznej jej członków. Dobrym
przykładem pomnażania pieniędzy z dotacji
jest inicjatywa Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich organizująca coroczny Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej w
Barczewie. W tym roku dotacja gminy do
festiwalu wynosi 40 tysięcy złotych. Koszt
organizacji całego festiwalu to setki tysięcy
złotych.
Przekazanie 1% jest bajecznie łatwe.
Wystarczy wypełnić papierowy lub
elektroniczny PIT 38.
W tytule mego artykułu zawarłem przekorne
pytanie „1% - czy to dużo czy mało?”
Bogaty powie, że to żadne pieniądze, dla
biednego będzie to bajeczna kwota. Należy
postawić pytanie co można w gminie zrobić
za dodatkowe 217 tysięcy złotych z 1%
odpisu podatkowego w roku. Pieniądze te są
w zasięgu naszej ręki, należy je tylko
podnieść.
Jan Franciszek Krakowiak

www.webdesignhot.com
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Wydarzenia sportowe
Chłopcy z rocznika 2006 okazali się mało
gościnni
W weekend 14-15 lutego w hali
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie odbyły się dwa turnieje piłki
nożnej halowej, zorganizowane przez
BUKS Barczewo. W sobotę grali
zawodnicy z rocznika 2006 i młodsi,
natomiast w niedzielę swoje mecze
rozgrywali chłopcy z rocznika 2005.
Sobotni turniej wygrała drużyna
BUKS-u, złożona z chłopców urodzonych
w 2006 roku. Jest to spora niespodzianka,
biorąc pod uwagę, że trenerzy z tą grupą
pracują bardzo krótko. Odprawili
wszystkich rywali „z kwitkiem” i nie
okazali się zbyt gościnni dla przyjezdnych.
Drużyna ta przed tygodniem na turnieju w
Reszlu zajęła dopiero 8 miejsce, więc
zwycięstwo w tych zawodach jest dość
nieoczekiwane, ale świadczy o dużym
potencjale tego rocznika.

trochę szczęścia w dwóch pechowo
przegranych spotkaniach. Gdyby udało się
je wygrać, chłopcy walczyliby w strefie
medalowej.
Bartosz Idzikowski
Puchar Świata Seniorów w szabli
o „Szablę Wołodyjowskiego”
Warszawa 2015

Fot. G. Białecki

Fot. Archiwum BUKS

Druga drużyna BUKS-u (rocznik 2007)
zajęła 10 miejsce. Była to najmłodsza
drużyna turnieju, która ma jeszcze czas na
wygrywanie. Gra ze starszymi ekipami to
doskonała okazja do podnoszenia umiejętności.
Klasyfikacja końcowa sobotniego turnieju:
1 miejsce – BUKS Barczewo I
2 miejsce – GKS Stawiguda
3 miejsce – CZEREŚ SPORT Olsztyn
4 miejsce – LEGIA BART Bartoszyce
5 miejsce – AP STOMIL Olsztyn
6 miejsce – ŻURI Olsztyn
7 miejsce – KORKI Biskupiec
8 miejsce – WARMIA Olsztyn
9 miejsce – TĘCZA Biskupiec
10 miejsce – BUKS Barczewo II
Nagrody indywidualne:
Kacper Szyszko, BUKS Barczewo
– najlepszy zawodnik turnieju
Jakub Janczarek, CZEREŚ SPORT Olsztyn
– najlepszy bramkarz
Olaf Pawelczyk, LEGIA BART Bartoszyce
– król strzelców
Niedzielny turniej nie okazał się równie
szczęśliwy co sobotni. Drużyna BUKS-u
rocznik 2005 zajęła 6 miejsce. Zabrakło

20 lutego 2015 r. w Warszawie odbył się
Puchar Świata Seniorów w szabli o „Szablę
Włodyjowskiego”. W Warszawie stawiła
się czołówka światowa najlepszych szablistów z 37 krajów z wieloma medalistami
olimpijskimi.
Do reprezentacji Polski został powołany mieszkaniec Barczewa Cezary Białecki obecnie zawodnik MUKS Victor
Warszawa. Była to rzadko spotykana szansa
na rywalizację z najlepszymi zawodnikami
świata.
Turniej ten odbywa się od 60 lat i jest
zaliczany do najbardziej prestiżowych na
świecie. Czarek jako junior młodszy nie
miał większych szans na odniesienie
sukcesu ze względu na młody wiek i małe
doświadczenie w walkach z seniorami.
Po stoczeniu 6 walk w grupie z zawodnikami USA, Kanady, Egiptu, Anglii,
Chin oraz Kuwejtu nie wygrał niestety
żadnej i zajął ostatecznie 201 miejsce.
Mieliśmy też akcent olsztyński, bo zawodnik Riposty Olsztyn Jakub Poziemski
został dodatkowo powołany na ten turniej
ze względu na nierówną liczbę zawodników w grupach. Jak się okazało to
powołanie było strzałem w dziesiątkę, gdyż
Kuba zajął 125 miejsce.
Miejsce zajęte w turnieju nie miało
większego znaczenia. Oczywiście każdy
sportowiec walczy o jak najlepszy wynik,
lecz Białecki miał się przede wszystkim
uczyć od najlepszych. Dla młodego
zawodnika występ w kadrze seniorów to
wielka sprawa i nagroda, która pomoże mu
się rozwinąć sportowo.
Powołanie do kadry narodowej seniorów jest dowodem na to, że kariera
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Cezarego Białeckiego zmierza we właściwym kierunku.
Bartosz Idzikowski
Zlot morsów oraz II Dadajowy Bieg
Morsa Biskupiec 2015
W niedzielę 22.02.2015 w Biskupcu
odbył się III Dadajowy Zlot Morsów,
oczywiście z udziałem Barczewskich
Morsów, którzy tradycyjnie bawili się
świetnie.
Finalnym punktem zlotu była wspólna
kąpiel, w której uczestniczyło 355 osób.
Tak imprezę komentują Barczewskie
Morsy:
Nie zabrakło i Barczewskich Morsów…
mogliśmy się zaprezentować na scenie
z burmistrzem Barczewa i wykrzyczeć nasze
morsowe hasło: „nie straszna nam zima ani
ulewa, bo My jesteśmy Morsy z Barczewa!!!”… to był niesamowicie spędzony
czas… zumba jako rozgrzewka… kąpiel…
taniec na lodzie… zdjęcia pod palmami…
taniec, śmiech i radość pełną gębą.

Fot. A. Wojszel

Przy okazji zlotu zorganizowano II
Dadajowy Bieg Morsa, w którym mogliśmy zobaczyć biegaczy z Barczewo
Biega. Trasę liczącą 10,6 km najszybciej
pokonał Krzysztof Sulewski, który czasem
37:35 zwyciężył w biegu. Na 6 miejscu
uplasował się Przemysław Menziński.
Również na 6 miejscu w kategorii OPEN
bieg ukończyła Justyna Grzywińska 52:16.

Fot. Barczewo Biega

Tak bieg komentuje Barczewo Biega:
Dziś odbył się II Dadajowy Bieg Morsa.
Organizatorami byli nasi zaprzyjaźnieni
biegacze z Biskupca. Imprezę uważamy za
udaną. Trasa obfita w podbiegi i zbiegi.
Mimo to uśmiechy nie znikały biegaczom
Ciąg dalszy na str. 16
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Wydarzenia sportowe
Ciąg dalszy ze str. 15

z Barczewa podczas biegu. Podczas biegu 9
osób godnie reprezentowało Barczewo
podczas zawodów. Również nie zawiodły
nasze Barczewskie Morsy. Było ich widać,
nie tylko w wodzie, ale i w roli kibiców.
Dziękujemy Wam. Z Waszym kibicowaniem
biegło Nam się lżej. Wyniki znakomite.
Mamy podium. 1 m-ce Krzysztof Sulewski
37:35, 6 m-ce Przemysław Menziński
39:39, 18 m-ce Tomasz Fieodorow 44:08,
37 m-ce Gołębiowski Dominik 47:52,
67 m-ce Przyborek Piotr 51:16, 80 m-ce
Kuziuta Jarosław 53:20, 117 m-ce
Przyborek Grzegorz 58:13, 120 m-ce
Jarosław Kostrzewa 58:36. Nasza
koleżanka w kategorii Open Kobiet 6 m-ce
Justyna Grzywińska 52:16. Zapowiada się
ciekawy rok :). Drużyna Barczewo Biega
liczyła 9 osób. Łączmy się.
Bartosz Idzikowski
Mistrzostwa Europy Kadetów
w Szermierce Maribor 2015
W dniach 20-28.02.2015 r. w słoweńskiej miejscowości Maribor odbyły się
Mistrzostwa Europy Kadetów w szermierce. W Mistrzostwach uczestniczyło 40
krajów w trzech broniach – florecie,
szpadzie i szabli. W czteroosobowej
reprezentacji Polski w szabli mężczyzn

wystartował zawodnik MUKS Victor
Warszawa Cezary Białecki.
Spełnił on swoje marzenie, które osiem
lat temu postawił sobie zaczynając swoją
przygodę z szermierką w UKS Hajduczek
Olsztyn, pod opieką trenerów Adama
Sobczyka i Kazimierza Zaremby. Na
Mistrzostwa Europy pojechało czterech
najlepszych szablistów z Polski.
Trzeciego dnia Mistrzostw startowali
szabliści. Po walkach grupowych Czarkowi
udało się awansować do fazy pucharowej,
gdzie spotkał się z zawodnikiem Białorusi,
któremu uległ 7-15 i zajął ostatecznie 44
miejsce w Europie.
Wynik ten nie jest może szczytem
marzeń Białeckiego, ale biorąc pod uwagę
rangę turnieju i poziom, jaki prezentowali
jego przeciwnicy, Czarek nie będąc najstarszym rocznikiem (był rok młodszy od
przeciwników), zaprezentował się z dobrej
strony.
Ostatniego dnia turnieju odbyły się
walki drużynowe. Polska, która nie będąc
faworytem w pojedynku z Turcją, pokazała
nieprawdopodobne zaangażowanie i ducha
walki. Po niespotykanie wyrównanej walce
i emocjach Polacy okazali się lepsi i pokonali przeciwników 45-44. Tym samym
znaleźli się w najlepszej 8 turnieju. Na

drodze do najlepszej czwórki turnieju
polskiej reprezentacji stanęła rewelacyjna
drużyna z Francji, mająca w składzie
trzeciego, piątego, ósmego oraz szesnastego zawodnika po indywidualnych
zmaganiach. Faworyt był jeden, Francja
jednak nie spodziewała się, że Polska
drużyna będzie tak zaciekle walczyć. Przy
ogłuszającym dopingu polskich i francuskich kibiców Polska uległa Francji 38-45.
Po zakończeniu walki kibice Francji
i Polski owacjami na stojąco pożegnali obie
reprezentacje.
Polacy po bardzo ciężkim pojedynku
z Francją spotkali się następnie z reprezentacją Ukrainy, której ulegli 33-45.
W ostatniej swojej walce drużynowej
naszym przeciwnikiem była reprezentacja
Gruzji. Pokonując ich 45-23 Polska
ostatecznie została 7 drużyną Europy.
Po turnieju zostały ogłoszone nominacje na Mistrzostwa Świata juniorów
młodszych, które odbędą się w Uzbekistanie. Do trzyosobowej reprezentacji
został powołany Czarek Białecki. Mistrzostwa Świata odbędą się w pierwszym
tygodniu kwietnia, więc trzymajmy kciuki
za mieszkańca Barczewa i za całą
reprezentację.
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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Informacje
Sołectwo Szynowo

Mamy świetlicę!
Po wielu latach starań sołtysów, Rad
Sołeckich i mieszkańców, udało się – dnia
6 grudnia 2014 roku odbyło się oficjalne
otwarcie Świetlicy wiejskiej w Szynowie,
połączone z wizytą Świętego Mikołaja.
W uroczystości oprócz licznie przybyłych mieszkańców uczestniczyli zaproszeni goście: zastępca burmistrza Dariusz
Jasiński oraz dyrektor ZBK w Barczewie
Mirosława Jasińska. Spotkanie przebiegło
w miłej i ciepłej atmosferze. Każde dziecko
otrzymało paczkę od św. Mikołaja. Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Mój
wymarzony prezent”. Po udanej zabawie,
tańcach i śpiewach wszyscy zadowoleni
i szczęśliwi wrócili do domów.
Świetlica wiejska w Szynowie została
wyremontowana przez ZBK w Barczewie
w 2014 roku. Dzięki pozyskaniu środków
unijnych i wkładu własnego sołectwa
została wyposażona w listopadzie 2014
roku i oddana do użytku mieszkańców.
Zajęcia organizowane są trzy razy w tygodniu po 2 godziny. W okresie ferii
zimowych dzięki paniom: Ewelinie Miszki,
Sylwii Domurad, Marcie Krajza, Kamili
Rozner i pani sołtys zajęcia w świetlicy
prowadzone były codziennie. Dzieci nie
mogły narzekać na nudę, zorganizowano
dla nich: gry i zabawy, zajęcia plastyczne,
karaoke, projekcje filmów itd. Na tablicach
w świetlicy można podziwiać prace dzieci.
To nie koniec.
14 lutego zorganizowany został Bal
Karnawałowy. Wspólnie rodzice z dziećmi

Fot. Archiwum autora

przy muzyce i światłach kolorofonów
w specjalnie na tę okazję udekorowanej sali
tańczyli i śpiewali. Wybrano króla i królową balu, którym wręczono drobne
prezenty i pamiątkowe dyplomy. Całość
zakończyła się słodkim poczęstunkiem.
Powstała świetlica niewątpliwie stanie się
miejscem, które w znakomity sposób
będzie służyć mieszkańcom, zarówno do
zebrań, spotkań jak i do organizowania

aktywnego życia kulturalnego. Wpłynie to
pozytywnie na rozwój aktywności społeczności lokalnej i proces integracji
mieszkańców. Najbardziej posłuży dzieciom, które będą mogły spędzać tam swój
wolny czas.
Wszystkim osobom, które przyczyniły się
do otwarcia świetlicy bardzo dziękujemy.
Barbara Barwińska

Kronika policyjna - marzec 2015
- 4 lutego przy jednym ze sklepów w Barczewie, ustalony już sprawca dokonał
kradzieży zabawek kreatywnych, klocków,
książek oraz ścierek do lusterek, na łączną
kwotę 1000 zł.
- 15 lutego w okolicach miejscowości
Bartołty Małe zatrzymano mężczyznę,
któremu postawiono zarzut nielegalnego
posiadania tuszy zwierzyny łownej. Sprawa
w toku.
- 16 lutego wszczęto postępowanie w
związku ze spaleniem kurnika w Rejczuchach. Powołany biegły wypowie się
o przyczynach zdarzenia.
- 17 lutego policjanci przyjęli zgłoszenie
o oszustwie. Pokrzywdzony, który chciał
kupić samochód wpłacił na ten cel zaliczkę
w kwocie 20 tys. zł. Niestety, do dnia dzisiejszego wskazany przez pokrzywdzonego
sprawca nie dostarczył pokrzywdzonemu
samochodu, ani nie zwrócił zaliczki.
Sprawa w toku.
- 23 lutego na działce położonej przy ul.

Traugutta w Barczewie właścicielka psa
ujawniła, iż zwierzę zostało powieszone na
łańcuchu przymocowanym do gałęzi
drzewa. Pies przeżył. Policja za pośrednictwem naszej gazety apeluje do Czytelników o pomoc w wykryciu sprawcy.
Jednocześnie policja zapewnia informatorowi pełną anonimowość.
- 3 lutego nieustalony sprawca z drogi
Maruny-Szynowo zabrał 10 słupków i tarcz
od znaków drogowych. Powiatowa Służba
Drogowa wyceniła straty na 1500 zł.
W przypadku tej sprawy policja również
zwraca się do Czytelników z prośbą o pomoc w wykryciu sprawcy, jednocześnie zapewniając informatorowi pełną anonimowość.
- 23-26 lutego na terenie Barczewa sprawca
ukradł 4 akumulatory i 2 telefony komórkowe. Sprawa w toku.
- 24 lutego przy ul. Mickiewicza w Barczewie sprawca pobił Krzysztofa D.
Sprawa w toku.
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W lutym zgłoszono przywłaszczenie
pieniędzy w kwocie 2000 zł oraz materiałów budowlanych. Sprawca został
wskazany przez pokrzywdzonego. Obecnie
prowadzone jest postępowanie.
Ponadto zgłoszono kradzież telefonu Nokia
Lumia o wartości 500 zł. Do kradzieży tej
doszło 21 stycznia w busie jadącym na
trasie Olsztyn-Barczewo. Sprawa w toku.
Zatrzymano jednego nietrzeźwego kierowcę, a także jedno prawo jazdy i 12
dowodów rejestracyjnych. Zatrzymano
również osiem osób poszukiwanych przez
policję.
Policjanci otrzymali także dwa zgłoszenia o psychicznym i fizycznym znęcania
się nad członkiem rodziny. Do jednego
zdarzenia doszło w Barczewie, natomiast
do drugiego – na terenie gminy. Sprawy w
toku.
Opracowanie Joanna Truszkowska,
na podstawie danych z Komisariatu
Policji w Barczewie
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VI Sesja Rady Miejskiej
Kolejna sesja Rady Miejskiej w Barczewie
odbyła się 24 lutego o godzinie 11:00 w sali
widowiskowej CKiPG. Barczewscy rajcy zebrali
się już po raz szósty w tej kadencji.
Na wstępie przegłosowano zdjęcie punktu
dotyczącego Sprawozdania Centrum Kultury, ze
względu na zwolnienie chorobowe dyrektor
CKiPG oraz zdjęcie uchwały w sprawie ustalenia
stawek opłat za użytkowanie pasa drogowego.
Porządek obrad po zmianach liczył 24 punkty.
W następnym punkcie burmistrz Barczewa
przedstawił sprawozdanie z bieżącej działalności,
między sesjami. Dotyczyło ono między innymi
remontu wieży ratuszowej, ostatniego pożaru w
Rejczuchach, podczas którego ucierpiało pięciu
strażaków. Omówił również ostatnie imprezy,
przeprowadzone w gminie – między innymi
inicjatywę Morsów, wieczór kolędowy oraz
urodziny Feliksa Nowowiejskiego.
W kolejnym punkcie nastąpiły sprawozdania
komisji. Ważną sprawą było ustalenie przez
komisję promocji dat zbliżających się imprez – 19
marca ustalono termin gali wręczenia statuetek
Anioła Sukcesu i Barczewianina Roku, zaś 14
kwietnia będzie miała miejsce Gala sportu.
Podczas interpelacji i zapytań radnych nastąpiło
uzupełnienie do poprzedniej interpelacji Krystyny
Mańkowskiej – otrzymała ona poprawioną
odpowiedź, którą burmistrz uzupełnił własnymi
uwagami – dotyczącymi między innymi wiat
przystankowych.
Interpelacja dotyczyła przejęcia majątku we
Wrócikowie.
Burmistrz uzupelnił również odpowiedź do
interpelacji Kazimierza Kozona odnośnie
komunikacji publicznej - trwają rozmowy z wła-

ścicielami firm przewozowych, poproszono
o przedłożenie listy mieszkańców, biorących
udział w transporcie publicznym. Zarówno
burmistrz, jak i przewodniczący rady poprosili
zgromadzonych o trzymanie się terminu składania
interpelacji – ze względu na konieczność
zapoznania się z wnioskiem przez każdego
z radnych.
Nowe interpelacje i wnioski dotyczyły głównie
spraw bieżących, między innymi Anna Wojszel budowa studni, wodociagu na terenie cmentarza
w Wipsowie. Interpelacja grupy radnych przedstawienie na BIP rejestru umów urzędu oraz
instytucji publicznych gminy. Jarosław Bonus
złożył kilkanaście wniosków, które wyniknęły po
zebraniu Osiedla Nowe Miasto.
W punkcie dotyczącym wolnych wniosków
burmistrz opowiedział o nowej inicjatywie –
Uniwersytecie Trzeciego Wieku, która ma ruszyć
od kwietnia. Odbyło się już spotkanie na temat
powstania uniwersytetu. Uczestniczyli w nim:
Anna Rok, Lech Jan Nitkowski, Krystyna Szter,
Anna Hopfer - ze strony olsztyńskiego uniwersytetu.
Drażliwą kwestią okazała się sprawa działki pod
budowę boiska wiejskiego w Wójtowie. Maria
Sidor przedstawiła wniosek podpisany przez
ponad 100 mieszkańców Wójtowa, który dotyczył
sprzedaży działki i zakupu innej, odpowiedniej
pod boisko. Burmistrz wyjaśnił jednak, że taka
sytuacja nie może mieć miejsca.
Głos zabrał również Marek Szter, radny sejmiku
wojewódzkiego – potwierdził chęć współpracy
z Radą Miejską i gminą Barczewo.
Po raz kolejny wystąpiła Anna Ligt – w sprawie
przeprowadzenia linii 400 kV w Skajbotach.

Skarga na MOPS uznana została za bezzasadną.
Kolejnym punktem były sprawozdania z działalności instytucji publicznych – Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Ochotniczej Straży Pożarnej, policji oraz straży
miejskiej. Przedstawiono również sprawozdanie
z realizacji funduszy sołeckich oraz sprawozdanie
finansowe przychodni miejskiej. Wszystkie
sprawozdania radni uznali za satysfakcjonujące.
Ważniejszymi sprawami w sprawozdaniach było
pozyskanie przez OSP nowego wozu strażackiego, działania straży miejskiej i policji
– wspólne patrole, także dodatni bilans finansowy
z działań przychodni.
W kolejnych punktach podjęto uchwały dotyczące
między innymi kwestii zasad rekrutacji do
przedszkoli, przejęcia jako darowizny działki w
Nikielkowie – które to bez uwag przyjęto.
Po raz kolejny kwestią dyskusyjną okazał się
punkt dotyczący linii 400 kV. Na lutowej sesji
dyskutowano nad punktem “Zmiana studium
uwarunkowań i kierunków zagospoodarowania
przestrzennego gminy Barczewo”. Omawiano
wnioski mieszkańców – między innymi Nikielkowa i Skajbot.
Najważniejszą sprawą na sesji stała się zmiana
wieloletniej prognozy finansowej i budżetu na
2015 rok. Przesunięto część środków na budowę
linii wodociągowej w miejscowościach Lamkowo i Ramsówko – gdzie nie ma żadnej
infrastruktury, na co wielokrotnie zwracali uwagę
sołtys i mieszkańcy, również na tej sesji. Zmiany
wprowadzono również w sprawie przedszkola dofinansowanie dla przedszkola w Barczewie
oraz projekt “e-przedszkole”.
Bertrand Abramczyk

BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nw. nieruchomości:

Działka Nr 8/9, pow. 5005 m2.
KW Nr OL1O/00012166/1.
Cena wywoławcza nieruchomości 160.000,00 zł
(w tym podatek VAT w stawce 23%).

Przetarg odbędzie się 22 kwietnia 2015 r. w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie,
Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.
Otwarcie przetargu o godzinie 9.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium w pieniądzu na rachunek
Urzędu Miejskiego w Barczewie do 17 kwietnia
2015 roku.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę
sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie
w gotówce, nie później niż na 3 dni przed
wyznaczonym terminem zawarcia umowy
notarialnej.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub
unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargu udzielają pracownicy
Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46
w. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na
stronach internetowych Urzędu Miejskiego
w Barczewie pod adresem: www.barczewo.pl,
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu pod adresem: www.barczewo.bip.net.pl
oraz na stronach Monitora Urzędowego pod
adresem: www.monitorurzedowy.pl

NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE,
KTÓRE ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU MIASTA BARCZEWO PRZEZNACZONE SĄ POD ZABUDOWĘ MIESZKALNO – USŁUGOWĄ:
1. obręb ewidencyjny 1 miasta Barczewo,
nieruchomość położona przy ulicy Wojska
Polskiego (w sąsiedztwie sklepu ,,Biedronka”).
Działka Nr 99/9, pow. 1008 m2,
KW Nr OL1O/00036381/8
Wraz ze sprzedażą działki zbywany jest udział
wynoszący 35/100 części w drodze wewnętrznej
(działka Nr 100/5).
Cena wywoławcza nieruchomości z udziałem
w drodze: 96.000,00 zł (w tym podatek VAT).
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE,
KTÓRE ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU MIASTA BARCZEWO PRZEZNACZONE SĄ POD ZABUDOWĘ PRZEMYSŁOWO – SKŁADOWĄ:
1. obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo,
działki położone w bezpośrednim sąsiedztwie
drogi wojewódzkiej
nr 595 BarczewoJeziorany.
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Działka Nr 8/10, pow. 10003 m2.
KW Nr OL1O/00012166/1.
Cena wywoławcza nieruchomości 300.000,00 zł
(w tym podatek VAT w stawce 23%).
2. obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo,
nieruchomość położona przy ulicy Michała
Kajki.
Działka Nr 48/46, pow. 1643 m2.
KW Nr OL1O/00045285/1
Cena wywoławcza nieruchomości: 62.730,00 zł
(w tym podatek VAT w stawce 23%).
NIERUCHOMOŚCI, KTÓRE ZGODNIE
Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU MIASTA BARCZEWO PRZEZNACZONE SĄ POD TEREN PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY GARAŻOWEJ:
1. obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo,
nieruchomość położona przy ulicy Michała
Kajki
Działka Nr 48/48, pow. 22 m2.
KW Nr OL1O/00045283/7.
Cena wywoławcza nieruchomości: 4.200,00 zł
(w tym podatek VAT w stawce 23%).
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Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

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.

