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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Kolejny orkiestrowy finał za nami.
W tym roku na terenie miasta i gminy Barczewo
kwestowało 54 wolontariuszy, a wszystkie zgromadzone datki
przekazane zostaną na sprzęt
„dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci
na oddziałach pediatrycznych
i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów”.

Więcej na str. 3

Warsztaty dla pretendentów do sieci Cittaslow
W dniach 22-23 stycznia 2015 r. na terenie gminy Barczewo
odbyły się warsztaty dla pretendentów do sieci Cittaslow
pt. „Rewitalizacja miasteczek Cittaslow w kontekście społecznym i inwestycyjnym”.
Warsztaty były idealną okazją do prezentacji miast członkowskich oraz sposobu,
w jaki przystąpienie do sieci Cittaslow przyczyniło się do rozwoju miasta,
promocji, poszerzania świadomości i rozwijania dialogu z mieszkańcami.

Więcej na str. 3

Ogłoszenie

Podziękowanie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Barczewie - w związku z realizacją w 2015 r. Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii - informuje o możliwości
składania wniosków o dofinansowanie następujących przedsięwzięć:
1) Organizowanie i finansowanie udziału dzieci i młodzieży z rodzin
z problemem alkoholowym w koloniach, półkoloniach z
profesjonalnym programem profilaktycznym w okresie wakacji;
2) Organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych wraz z
promowaniem abstynencji;
3) Dofinansowanie zakupu sprzętu rekreacyjnego oraz sportowego na
place zabaw;
4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób
fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Wnioski można pobrać i składać w siedzibie GKRPA ul Słowackiego 5
w Barczewie, pok. nr 8.
Termin składania wniosków upływa w dniu 16 lutego 2015 r.

Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
składa serdeczne podziękowania członkom Klubu Seniora ,
członkom Stowarzyszenia „Każdemu Dać Szansę”, pani
Danucie Zielonka – Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich, pani Irenie Szczepańskiej – „Ośrodek
Wypoczynkowo-Szkoleniowy Stary Folwark” oraz
uczestnikom Domu Dziennego Pobytu działającego przy
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie za
okazaną pomoc i wsparcie w zorganizowaniu Wigilii
Miejskiej.
Dzięki Państwa szczodrości oraz wielkiemu sercu mogliśmy
przygotować tę jakże ważną dla nas wszystkich wieczerzę
i ugościć licznie przybyłych mieszkańców gminy Barczewo.
Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości
w realizacji wszystkich zamierzeń.
Dyrektor CKiPG
w Barczewie
Mariola Łukowska-Juckiewicz

Koło Rodzinne „ Laurencja”
Oddział Warmińsko – Mazurski PTTK w Olsztynie
Miasto Barczewo
zapraszają na

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.”
Wisława Szymborska

288 Rajd
„Zdobywamy Siedmiomilowe Buty”

Drogiej Koleżance
Agnieszce Chojnowskiej
wyrazy szczerego współczucia po stracie
Mamy
składają
Dyrektor i pracownicy Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie
oraz
Redakcja „Wiadomości Barczewskich”

w niedzielę 15 lutego 2015
W trzecią niedzielę lutego zwiedzać będziemy miasto Barczewo.
Spotkania: dworzec PKP Olsztyn Główny godzina 8.40 – odjazd pociągu
8.55,
dworzec kolejowy Barczewo godzina 9.15
Salon Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego godzina 10.00
Tym razem zobaczymy niezwykły zakątek położony nad rzekami
Kiermas i Pisa. Podążymy szlakami Feliksa Nowowiejskiego w Salonie
Muzycznym, odkryjemy sekrety Skarbca Kultury i sprawdzimy, co się
dzieje w Galerii Synagoga.
Rajd klasyfikowany do Odznak TP i Siedmiomilowe Buty: trasa 5 km,
5 punktów za zwiedzanie.
Z góry serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się w
organizację: Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
„Wiadomościom Barczewskim”, Salonowi Muzycznemu, Skarbcowi
Kultury Europejskiej i Galerii Synagoga.
Rajd poprowadzi przewodnik PTTK Urszula Bełza
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Jan Grzegorczyk
Drogiej Koleżance
Lidii Szczerbo
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci
Taty
składają
Dyrektor i pracownicy Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie
oraz
Redakcja „Wiadomości Barczewskich”
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Warsztaty dla pretendentów do sieci Cittaslow
W dniach 22-23 stycznia 2015 r. na
terenie gminy Barczewo odbyły się warsztaty dla pretendentów do sieci Cittaslow pt.
„Rewitalizacja miasteczek Cittaslow w kontekście społecznym i inwestycyjnym”.
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele miast pretendujących z Lidzbarka
Welskiego, Ornety i Pieniężna oraz kilku
przedstawicieli miast członkowskich.
Warsztaty były idealną okazją do prezentacji miast członkowskich oraz sposobu,
w jaki przystąpienie do sieci Cittaslow przyczyniło się do rozwoju miasta, promocji,
poszerzania świadomości i rozwijania dialogu z mieszkańcami. Ponadto przedstawiciele miast pretendujących mogli uzyskać
dalsze, szczegółowe informacje na temat
procedury przystąpienia, a także wymienić
się doświadczeniami z miastami już należącymi do sieci podczas prezentacji i bezpośrednich rozmów. Nie obyło się bez atrakcji
i zwiedzania gminy Barczewo. Uczestnicy
warsztatów odwiedzili nie tylko samo Barczewo, ale także miejsca objęte Dziedzictwem Kulinarnym, przyznawanym przez

Fot. A. Jędraszek

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W roli prelegenta wystąpili pani Lidia Wójtowicz – dyrektor
Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, prof. dr hab. Krzysztof Skalski – członek Międzynarodowego
Komitetu Naukowego Cittaslow, pan
Włodzimierz Szelążek – prezes Warmińsko
-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego
S.A. w Olsztynie oraz pan Andrzej Bobrowicz – licencjonowany przewodnik PTTK.
Warsztaty organizowane były przez Urząd
Marszałkowski Województwa Warmińsko-

Mazurskiego w ramach projektu „Promocja
idei Cittaslow na Warmii, Mazurach i Powiślu”, ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013. Gospodarzem warsztatów był
burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski.
Warto wspomnieć, iż Polska Krajowa
Sieć Miast Cittaslow zrzesza już czternaście
miejscowości z terenu województwa warmińsko-mazurskiego: Barczewo, Biskupiec,
Bisztynek, Dobre Miasto, Gołdap, Górowo
Iławeckie, Lidzbark Warmiński, Lubawa,
Nidzica, Nowe Miasto Lubawskie, Olsztynek, Pasym, Reszel, Ryn oraz cztery spoza
województwa: z Wielkopolski – Murowana
Goślina, z województwa śląskiego – Kalety,
z województwa lubelskiego – Rejowiec Fabryczny oraz z województwa pomorskiego
– Nowy Dwór Gdański. Kolejne miasta,
które przygotowują się do przystąpienia do
sieci Cittaslow to Bartoszyce (woj.
warmińsko-mazurskie) oraz Prudnik (woj.
opolskie).
Marta Tomczak

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 23 finał w gminie Barczewo
Kolejny orkiestrowy finał za nami.
W tym roku wszystkie datki przekazane
zostaną na sprzęt „dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych
oraz godnej opieki medycznej seniorów”.
Przez 22 lata działalności Fundacja
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
zakupiła tysiące urządzeń medycznych, za
kwotę 590 mln zł. Nasza gmina tylko w zeszłym roku zebrała 20645,95 zł. To wszystko
dzięki hojności darczyńców, czyli Państwa!
W tym roku na terenie miasta i gminy
Barczewo kwestowało 54 wolontariuszy
– 15 w Barczewie: Aleksandra Jeszke,
Paulina Sowa, Paulina Dowgiałło, Dawid
Nagraba, Jesika Kraszewska, Karolina
Bogudał, Oliwia Piątkowska, Dominika
Koleśnik, Julia Berg, Nikola Szwarc, Maja
Cygan, Maciej Dowgiałło, Daniel Nagraba,
Julia Szewczyk, Adrian Senkbeil. Wolontariuszami opiekował się pan Andrzej
Bojarski oraz harcerze – Bartosz Chojnowski, Mikołaj Jarosiewicz, Weronika
Puzio i strażacy – Michał Senkbeil, Bartek
Orzoł, Ola Orzoł i Hania Gołębiewska.
Tradycyjnie już zupę pomidorową dla
zziębniętych wolontariuszy serwowała pani
Ewa Pietkiewicz. Dodatkowo ulice miasta
patrolowali: Straż Miejska i policjanci
z Komisariatu Policji. W pozostałych
miejscowościach gminy kwestowało 39
wolontariuszy: w Barczewku – Julianna Kosowska, Szymon Chachulski, opiekun
- Magdalena Szmidt; w Bartołtach Wielkich

– Kamila Jaśkiewicz, Lilianna Kaczyńska, opiekun - Lucyna Borzymowska; w Jedzbarku – Anna Andronanis, Żaneta Lesińska,
opiekun - Teresa Tucka; w Lamkowie – Katarzyna Birkos, Marcin Maciążek, Monika
Maciążek, opiekun - Beata Birkos; w Łęgajnach – Martyna Łaszcz, Nikola Smolińska,

Fot. H. Gołębiewska

Monika Kocik, Zuzanna Kołakowska, Jakub
Mikołajczyk, Kacper Żarejko, Karolina Żak,
Weronika Żak, Amelia Andernajs, Sandra
Pawlaczyk, opiekunowie – Mirosława i Michał Werbowy; w Niedźwiedziu – Patrycja

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski
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Szymanowska, Sandra Skrzyńska, Aleksandra Szymanowska, opiekun - Wiesława
Iwanowicz; w Nikielkowie – Paulina Supieta, Marlena Kord; w Ramsowie – Szymon
Sienkiewicz, Natalia Cieślak, Julia Cieślak,
Zofia Łaniewicz, opiekun - Sylwia Kozłowska, w Wipsowie – Rozalia Wojszel, Kacper Oleszczak, Dominika Wojszel, Maja
Dąbrowska, Marek Bartoszek, Radosław
Bartoszek, Piotr Pantel, opiekun - Urszula
Mosakowska; w Wójtowie – Beata Jakubiak,
Teresa Okulicz, Sławomir Dobrzyński,
Beniamin Śmiarowski, wspierający: Kamila
Bohdzian, Michał Jakubiak.
Barczewski 23 finał rozpoczął się
kąpielą Morsów, którzy o godzinie 13.00
zanurzyli się w wodach Pisy. W tym samym
czasie, spod budynku gimnazjum, wystartował I Charytatywny Bieg dla WOŚP,
zorganizowany przez panią Justynę Grzywińską z „Barczewo Biega”, pod hasłem
„wymieniaj kilometry na złotówki”. Pieniądze zebrane od sponsorów, uczestnicy
biegu wrzucili do orkiestrowej puszki.
Wzorem poprzedniego roku, dzięki
uprzejmości dyrektora – pani Alicji Sawickiej, aukcja oraz występy sportowe i artystyczne odbyły się w hali sportowej
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie. O nagłośnienie zadbali: Adam
Jędraszek, Zbigniew Kozłowski i Grzegorz
Tomasiewicz z Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie. Pierwszymi były
zawody TorCrossFit, następnie odbyły się
Ciąg dalszy na str. 4
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23 finał w gminie Barczewo

niesamowicie ciekawe pokazy sztuk walki,
koordynowane przez pana Jarosława Ładę,
przygotowane przez kluby sportowe: Krav
Maga Classic - sekcja z Barczewa, Klub
Sportowy Egida z Barczewa (zaprezentował
kickoxing i taekwondo); Aikido - sekcja
z Barczewa. Przy udziale publiczności
zaprezentowali się także reprezentanci
Klubu Body Perfect z Olsztyna. We
wszystkich pokazach licznie uczestniczyły
dzieci, co wzbudzało zachwyt publiczności.
Tego wieczoru zaprezentował się również
wyjątkowo zdolny sportowiec - Michał
Kobarynko. Uczestnik Mistrzostw Polski
pokazał freestyle football.

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

Na muzycznej scenie wystąpiły wokalistki,
uczęszczające na zajęcia wokalne w Centrum Kultury: Dominika Sielawa, Żaneta
Żokowska, Iga Sochalewska, Marlena Ozga.
Ponadto można było zasilić puszki orkiestrowe poprzez zakup pysznych ciast,
przygotowanych przez panie: Irenę Szczepańską ze Starego Folwarku w Tumianach
i Janinę Domurad. Na hali odbył się również
kiermasz drobniejszych rzeczy, które można
było kupić na stoisku prowadzonym przez
państwa Annę i Jana Kudosz.
O godzinie 17.00 prowadzący: Piotr
Mostek, Magdalena Łowkiel-Klimek, Marlena Kord i Sylwia Kozłowska rozpoczęli
aukcję dzieł sztuki i przeróżnych atrakcji,
ufundowanych przez sponsorów. Wśród nich
były m.in.: gadżety orkiestrowe (koszulki,
kubki i inne), obrazy, rzeźby, fotografie,
przedmioty zdobione metodą decoupage,
jazda konna, lot szybowcem, przejazd torem
kartingowym, książki, obiad, bal karnawałowy, usługi fryzjerskie i kosmetyczne.
Licytujący toczyli zaciekłe boje o wybrane
przez siebie fanty. Największa walka
rozegrała się o kanapę narożną, przekazaną
przez Primavera Furniture z Barczewskiego
Dworu oraz dwie nagrody po 25 ton piasku,
ufundowane przez Żwirownię ECO-TER
z Kronowa wraz z transportem, który
ufundowała firma pana Jerzego Jędrasika
z Barczewa. Pozostałe rzeczy przekazane
przez sponsorów również cieszyły się dużym
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zainteresowaniem.
Zwieńczeniem barczewskiego finału
był mecz siatkówki, w którym przeciwko
sobie stanęły dwie drużyny – Pisa i Gala.
Organizatorem był pan Rafał Surmański.
Imprezy towarzyszące zbiórce odbyły
się także w Wójtowie i Wipsowie. Tam
również przeprowadzono aukcje przedmiotów, ufundowanych przez sponsorów.
W każdej z tych miejscowości zebrano
kwoty wynoszące ponad 3 tysiące złotych,
natomiast łącznie na konto WOŚP wpłacono
kwotę 20465,35 zł.
W imieniu Fundacji Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy oraz Sztabu w Barczewie, utworzonego przy Centrum Kultury
i Promocji Gminy, dziękujemy wszystkim
darczyńcom, którzy przekazali fanty na
aukcję, zorganizowaną w dniu finału.
Wspomogli nas: Aeroklub Warmińsko
-Mazurski w Olsztynie; Agroturystyka
Leszno, Maryla i Rejnold Human; Zdzisław
Robert Cieślikiewicz, artysta, rzeźbiarz;
CKiPG, zajęcia plastyczne prowadzone
przez Zbyszka Kozłowskiego; Desire
Beauty Dorota Bernasz; Katarzyna Dowgiałło; Ekwador Dąbrówka Mała; Państwo
Hermańscy; Just Beauty Iwona Samsel, Klub
Sportowy Egida; Kormoran Tor Kartingowy
Olsztyn; Anna Krzywoszonek, artystka;

Agnieszka Markowicz, artystka-malarz
z Barczewa; Ośrodek wypoczynkowoszkoleniowy Stary Folwark Państwo Szczepańscy; Ośrodek wypoczynkowy Camping
Tumiany; Helena Piotrowska, pisarka z Olsztyna; Pracownia florystyczna Pasja Agnieszka Bogudał; Primavera Furniture; Anna
Rok; Salon kosmetyczny „U Ady”; Stowarzyszenie Sportów Motorowych „Dirt
Days”; Magdalena Szurek, fotograf z Olsztyna; Whats Up Ewelina DagielSurmańska; Anna Wojszel; Władysława
Wrotek, malarka z Barczewa; Zakład
fryzjerski „Basia”; Zakład fryzjerski „Jola”;
Zakład fryzjerski Krystyna Rechul; Zakład
fryzjerski Julita Szatkowska; Zakład
fryzjerski Emilia Wołonsewicz; Zakład
Karny w Barczewie; Zakład Poprawczy
w Barczewie; Zalesie Mazury Active Spa;
Zespół „ENEJ”; Żwirownia ECO-TER
z Kronowa, Transport Jerzy Jędrasik z Barczewa.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
wszystkim osobom, które wspomogły
orkiestrę. Pamiętajmy, że jest to nasze
„światełko do nieba”, które daje realną
pomoc potrzebującym.
Siema za rok!
Alina Urbanek
Magdalena Łowkiel-Klimek

Projekt Szlachetnej Paczki w Barczewie zakończony sukcesem!

Pomagając innym pomagamy sobie…
W dniach 13-14 grudnia 2014 r.
w całym kraju odbył się XIV finał
Szlachetnej Paczki. W tym roku akcja
zawitała do naszej gminy po raz pierwszy.
W trakcie finału wolontariusze z rejonu
rozwozili prezenty potrzebującym rodzinom. „Gdybym dzisiaj miał powiedzieć,
kiedy najbardziej pomagamy, to od razu
odpowiem: gdy koncentrujemy się na
poznaniu drugiego człowieka i odkrywaniu
jego piękna” - ks. Jacek Stryczek.

Szlachetna Paczka to ogólnopolski
projekt pomocy rodzinom, które z niezawinionych przyczyn znalazły się w trudnej
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sytuacji materialnej. Akcja w przemyślany
sposób łączy rodziny żyjące w ubóstwie,
wolontariuszy, którzy docierają do rodzin
i na podstawie wywiadu środowiskowego
włączają do projektu najbardziej potrzebujące rodziny oraz darczyńców, którzy
przygotowują paczki odpowiadające
konkretnym potrzebom i dobroczyńców,
którzy wspierają projekt finansowo. Ksiądz
Jacek WIOSNA Stryczek, pomysłodawca
Paczki powtarza, że „prawdziwa bieda jest
ukryta”, a w ramach projektu docieramy do
ludzi, którzy nie afiszują się ze swoją biedą.
Pomagamy ludziom, których bieda wykluczyła z życia społecznego i potrzebują
impulsu do zmiany. Świat wokół nich się
nie zmieni. Nie będzie im łatwiej, ale mogą
znaleźć nowe pomysły, odbudować siły
wewnętrzne, poznać ludzi. W PACZCE
zwracamy szczególną uwagę na rodziny,
które w swoim codziennym życiu wykazują
bohaterską postawę. Nie każda rodzina,
która jest w procesie wspólnego podejmowania decyzji o włączeniu rodziny, otrzyma
pomoc w postaci PACZKI od darczyńcy.
Wolontariusze udają się do rodzin i po
Ciąg dalszy na str. 5
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Pomagając innym pomagamy sobie…

spotkaniu podejmują decyzję, czy to jest
rodzina PACZKOWA?
W naszej gminie nad włączeniem 23
rodzin do projektu pracowało 11 wolontariuszy tzw. SuperW, na czele z liderem
rejonu. Zaangażowanie wolontariuszy
i wsparcie darczyńców przeszło nasze
najśmielsze oczekiwania. Okazało się, że
nasz rejon jako pierwszy z województwa
warmińsko-mazurskiego pozyskał wszystkich darczyńców dla ankietowanych
rodzin. W związku z tym poproszono nas
o wsparcie rejonu Orneta, oczywiście tu też
odnieśliśmy sukces.
Do rodzin dotarła żywność, środki
czystości, odzież, pomoce szkolne, sprzęt
AGD (lodówki, pralki, kuchenki gazowe),
RTV, telefony komórkowe, meble a nawet
opał. Średnio na rodzinę przypadło 18
paczek, z czego wartość niektórych z nich
wynosiła 3000 zł.
Ofiarodawcy okazali się być bardzo
hojni, pamiętali również o spełnieniu
marzeń najmłodszych uczestników projektu. Paczki przygotowane były z sercem
i czułością, pięknie je zapakowano i oklejono w ozdobny papier. Średnio jedną
paczkę przygotowywało około 30 osób. Nie
jest więc dziwne, że obdarowani ludzie nie
kryli wzruszenia. Łzy radości, słowa
wdzięczności, uściski, uśmiechy na twarzach to najlepsza zapłata dla naszych
wolontariuszy i darczyńców.
Było to dla nas wszystkich ciekawe
doświadczenie. Oprócz tego, że dowiedzieliśmy się jak trudna jest praca
wolontariusza, ile trzeba włożyć w nią
serca, poświecenia, zaangażowania to
zauważyliśmy też inne bardzo ważne
wartości, takie jak bezinteresowna pomoc,
bezwzględna wdzięczność, poczucie
bezpieczeństwa, wiara i nadzieja na
przyszłość. Udział w Szlachetnej Paczce

nauczył nas, aby doceniać to co się posiada
i cieszyć się nawet z najdrobniejszych
rzeczy, ponieważ te drobne rzeczy są często
dla innych nieosiągalne.
Mimo iż finał był bardzo wyczerpujący, to
nie wywołał w nas większego zmęczenia
gdyż szczęście, którego doznaliśmy
podczas wręczania paczek, zrekompensowało nam wszelki trud. To dla nas
prawdziwa nagroda. Dzięki Paczce mogliśmy poznać wielu cudownych ludzi, którzy
mają potrzebę czynienia dobra. Poznaliśmy
również siebie nawzajem i mimo różnicy
wieku tworzyliśmy bardzo mocną i zgraną
drużynę.

Finał Szlachetnej Paczki to wydarzenie, które zmienia świat na lepsze.
Pozwała spojrzeć na drugiego człowieka
poprzez pryzmat biedy i nieszczęścia.
Właśnie dla takich chwil warto żyć i dzielić
się z innymi tym co mamy, bo „pomagając
innym pomagamy też sobie, gdyż wszelkie
dobro, które dajemy zatacza koło i wraca do
nas”. Zmieniamy świat po to, by stał się
miejscem, w którym SZLACHETNA
PACZKA nie jest już potrzebna, bo ludzie
dostrzegają siebie nawzajem i pomagają
sobie!
Pragniemy podziękować wszystkim,
dzięki którym projekt Szlachetnej Paczki

Chcesz pomóc a nie wiesz jak? Oto odpowiedź…
Do naszej redakcji zgłosiła się niezwykła osoba, z prośbą o zamieszczenie
podziękowań dla ofiarodawców za akcję niesienia pomocy potrzebującym ludziom.
Redaktor naczelna zgodziła się bez problemu, jednak autorka podziękowań jest tak
niesamowitą i skromną kobietą, że postanowiliśmy ją Państwu przedstawić.
Pani Elżbieta Piórkowska-Abramowicz od 2 lat prywatnie i bezinteresownie zajmuje
się zbieraniem odzieży, zabawek, sprzętów domowego użytku, mebli, które następnie
przekazuje osobom potrzebującym. Rzeczy udaje jej się zgromadzić dzięki darczyńcom,
którzy odpowiadają na ogłoszenia, zamieszczane przez panią Elżbietę na miejskich
słupach. Dzięki darom od ludzi dobrego serca, wspólnymi siłami udało się wyremontować
mieszkanie i pomóc kilku rodzinom w tym, aby godnie przeżyć święta Bożego Narodzenia.
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby ofiarować swoją pomoc potrzebującym, pani Elżbieta
czeka na kontakt pod numerem tel. 517789356. Jak mówi, właśnie teraz poszukuje lodówki i
stołu i dodaje: „Pragnę gorąco podziękować wszystkim ofiarodawcom przedświątecznej
zbiórki „meblowo-ubraniowej”. Dzięki WAM mieszkanie dla potrzebującej rodziny zostało
dobrze wyposażone, a 4 rodziny, zaopatrzone w ubrania. Proszę abyśmy nie omijali takich
ogłoszeń, ponieważ potrzebujących jest wielu i możemy im wspólnie pomóc.”
Magda Łowkiel-Klimek
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mógł zostać zrealizowany. Na pierwszym
miejscu dziękujemy darczyńcom – szczególnie tym lokalnym – którzy podjęli się
wyzwania i przygotowali paczki dla wybranej rodziny z naszego rejonu, tj.:
Motobraciom, Stowarzyszeniu KS Egida
Barczewo, Przedszkolu Publicznemu
w Łęgajnach, Szkole Podstawowej nr 1
w Barczewie, Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie, Miejskiemu
Przedszkolu w Barczewie, Urzędowi
Miejskiemu w Barczewie, Firmie Macrosat
z Barczewa, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Barczewie, we współpracy z Policją
i Zakładem Karnym w Barczewie, Stowarzyszeniu Nikielkowo we współpracy
z Kaplitynami, Stowarzyszeniu Każdemu
Dać Szansę, Barczewskiemu Klubowi
Seniora, ZHP Barczewo pod kierownictwem Szymona Jankowskego, Pani
Halinie Bronce we współpracy z przyjaciółmi i rodziną, Aleksandrze Czarneckiej
Stowarzyszenie „Przystanek Łęgajny”,
Gimnazjum Nr 3 w Olsztynie, Szkole
Ekonomicznej w Olsztynie, Tomaszowi
Sadowskiemu – darczyńcy z Mazowsza
oraz Maciejowi Bąk, również z Mazowsza.
Szczególne podziękowania za pomoc
w realizacji niezwykłego przedsięwzięcia
kierujemy do: mieszkańców Wójtowa –
Stowarzyszenia Wspólne Wójtowo, mieszkańców Barczewa, przyjaciół i znajomych. Firmie Agraf z Olsztyna za sponsoring paczkowych koszulek SuperW dla
wolontariuszy.
Dziękujemy za użyczenie transportu na
czas finału: Tomaszowi Rok, firmie
Macrosat, Zakładowi Poprawczemu w Barczewie, Motobraciom oraz innym osobom
prywatnym, które pomogły przy rozwożeniu paczek.
Serdeczne podziękowania dla Dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie za wynajęcie pomieszczenia
na magazyn oraz dla Proboszcza Parafii św.
Anny w Barczewie za udostępnienie salki
parafialnej na segregowanie ofiarowanych
przez darczyńców rzeczy. Harcerzom za
pomoc przy pakowaniu prezentów oraz
Burmistrzowi Barczewa za obdarzenie
drużyny zaufaniem i wiarę w odniesiony
sukces.
Dziękujemy za to, że doświadczenie
tego piękna stało się również Państwa
udziałem! Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku znajdą się osoby chętne zostać
wolontariuszami Szlachetnej Paczki jak też
darczyńcami dla biednych rodzin.
Z poważaniem
Lider Rejonu Szlachetnej Paczki
Bogumiła Silska
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Informacje
Podsumowanie obchodów 650-lecia

Wigilia Miejska w Barczewie
W czwartek, 18 grudnia odbyła się
pierwsza Wigilia Miejska w Barczewie.
Wydarzenie było organizowane przez
Urząd Miejski przy współpracy z Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
O godzinie 16:00 nastąpił start
imprezy. Mieszkańcy Barczewa wspólnie
ubrali choinkę, zabłysły też lampki. Dobrą
zabawę dla dzieci i młodzieży zapewnili
animatorzy z Grupy Fuego, którzy o 17:00
zaprezentowali swoje umiejętności podczas pokazu tańca z ogniem, przygotowanego specjalnie na świąteczną okazję.

Po godzinie 17:00 uczestnicy udali się
wspólnie, na czele z burmistrzem do byłego
kościoła ewangelickiego, gdzie odbył się
koncert. Kolędy a'capella zaprezentował
chór Moderato, który zaprosił również
słuchaczy do wspólnego śpiewania.
Specjalny pokaz jasełkowy zaprezentowała
grupa teatralna Przedszkola Miejskiego w
Barczewie. Wywołało to szczególne
poruszenie wśród publiczności – w końcu
małe dzieci w strojach aniołków, recytujące
wiersze i śpiewające kolędy, wzruszą
każdego!

Ważnym punktem było podsumowanie obchodów 650-lecia. Burmistrz
zreferował zrealizowane plany, najciekawsze wydarzenia kulturalne i artystyczne
oraz podziękował wszystkim, którzy
włączyli się aktywnie w organizację.
Podkreślił szczególną wartość nowo
wyremontowanego obiektu – byłego
kościoła ewangelickiego – który ma służyć
całemu społeczeństwu Barczewa, sprzyjać
dostępowi do kultury oraz polepszać jakość
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artystyczną wydarzeń.
Następnym punktem było podsumowanie działań Szlachetnej Paczki w Barczewie. Inicjatywa była organizowana
pierwszy raz w naszym mieście i od razu
spotkała się z dużym odzewem ze strony
społeczeństwa. Główny organizator, Bogusia Silska wykazała się nie tylko wielkim
sercem, ale także zdolnościami organizacyjnymi. Zebrano ogromną ilość darów,
która pozwoliła pomóc kilkunastu rodzinom w Barczewie. Podczas wigilii
przedstawiono wolontariuszy, wyświetlono
prezentację z działań oraz zreferowano listę
zrealizowanych planów i sukcesów.
Na koniec pracownicy Centrum
Kultury zaprezentowali niespodziankę dla
mieszkańców – była to piosenka świąteczna, skomponowana w całości przez
pracowników CKiPG – „Gdy Nadejdą
Święta”. Słowa napisała Anna Rok,
kompozycją i produkcją zajęło się nowo
powstałe studio w Centrum Kultury, prowadzone przez Bertranda Abramczyka
i Adama Jędraszka. W trakcie całej imprezy
można było posłuchać nagrań kolęd

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski(3)

w wykonaniu uczesticzek zajęć wokalnych
(Żaneta Żokowska, Jola Zychowicz,
Dominika Sielawa, Iga Sochalewska),
również nagranych w barczewskim studio.
Mieszkańcy Barczewa po raz pierwszy
mieli możliwość uczestniczenia w Wigilii
Miejskiej. Wydarzenie należy zaliczyć do
udanych, frekwencja dopisała - zarówno na
placu, jak i w dawnym kościele można było
zauważyć duży tłum ludzi. Dało się poczuć
niezwykłą, iście świąteczną atmosferę.
Oby do kolejnych świąt!
Bertrand Abramczyk

Z życia Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego…
W Salonie Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego - muzeum w Barczewie
od marca do października odbywał się
remont. Jest ładnie, świeżo i cieplej. Przez
czas remontu starałam się, aby nie zapomniano o Feliksie Nowowiejskim i organizowałam spotkania z dziećmi w Centrum
Kultury.
W czasie prac remontowych udało się
pozyskać fundusze na zajęcia dla dzieci,
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Barczewie. Komisja
programu przyznała 500 zł, dzięki czemu
można było zaprosić dzieci ze szkół naszej
gminy, które nie mają możliwości często
nas odwiedzać. Realizacja zadania odbyła
się w grudniu 2014 r. Odwiedziło nas ok.
120 uczniów z nauczycielami z Bartołt
Wielkich, Barczewka i Łęgajn. Zorganizowano ciekawe zajęcia pod hasłem „Feliks
Nowowiejski - mój wzór do naśladowania”.
Celem zajęć było zapoznanie dzieci z instytucją muzeum ogólnie, a także konkretnie
Salonem Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego - muzeum w Barczewie, czyli
domem, w którym urodził się wybitny
kompozytor Feliks Nowowiejski, gdzie
zgromadzone są pamiątki po tej wybitnej
postaci, przedmioty, których używał,
meble, książki, nuty. Te wszystkie rzeczy
dzieci mogły obejrzeć, niekiedy dotknąć
i zapoznać się z niezwykłym życiorysem
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Dzieci ze szkoły w Bartołtach Wielkich

Feliksa. Ponadto dzieci poznały instrumenty, m.in. te na których grał Feliks
Nowowiejski - fortepian, pianino, akordeon, gitarę, dzwonki, grające tuby, na
których mogły zagrać i poczuć magię
muzyki i rytmów. Śpiewaliśmy również
„Rotę” i „Hymn Warmiński”, a także
kolędy. Odbyły się również zajęcia
plastyczne - dzieci rysowały instrumenty,
które najbardziej im się spodobały lub
młodsze dzieci kolorowały rysunki
związane z Feliksem Nowowiejskim. Po
działaniach w muzeum, dzieci zwiedziły
miasto oraz niektóre z dzieci - Skarbiec
Kultury, czyli dawny kościół ewangelicki.
Zapraszamy wszystkich Państwa do
zwiedzania muzeum, które jest czynne od
wtorku do soboty w godz. 9:00-17:00 i w
soboty od 8:00-16:00.
Magdalena Łowkiel-Klimek

Informacje
Gimnazjum nr 1 w Barczewie

650 lat Barczewa
Za nami 650 lat Barczewa. Przez cały
miniony rok kalendarzowy nauczyciele
Gimnazjum nr 1 w Barczewie, poprzez
organizację różnego typu wydarzeń,
włączyli się do obchodów rocznicy
założenia naszego miasta.
Wydarzenia rozpoczęły się otwarciem
wystawy „650 lat Barczewa”, przygotowanej przez Szkolne Centrum Informacji,
na której oprócz informacji o zabytkach
i postaciach związanych z Barczewem
znalazły się również ciekawostki dotyczące
miasta. Wystawę wzbogacono o zdjęcia
Anny Wojszel z zabytkami architektury
w ujęciu artystycznym. Z autorką zdjęć
w październiku zostały przeprowadzone
mini warsztaty fotograficzne, podczas
których zdradzała przepisy na udane ujęcia.

prowadzony przez nauczyciela plastyki
Alicję Czarnecką-Zyskowską i bibliotekarza Małgorzatę Bronowską-Waliszewską. Na konkurs wpłynęło ponad 100
prac. Najciekawsze zostały pokazane na
czasowej wystawie w holu gimnazjum.
Zwycięzcami konkursu zostali: Martyna

I miejsce - Martyna Miętkiewicz

Miętkiewicz (I miejsce), Wiktor Bogudał
(II miejsce), Ewa Wiśniewska (III miejsce).
Wyróżnienia otrzymały: Dominika Kostrzewa i Patrycja Grodzka.
Również z tej okazji został przeprowadzony cykl warsztatów ceramicznych
pod okiem Małgorzaty BronowskiejWaliszewskiej, podczas których szkolni
artyści wykonali płaskorzeźbę naszego
miasta, inspirowaną twórczością Anny
Wojszel.
Oprócz wspomnianych wydarzeń
miały miejsce wycieczki oraz udział
uczniów i nauczycieli w lokalnych
wydarzeniach poświęconych obchodom
650-lecia istnienia miasta. Pozostaje
nadzieja, że po tych działaniach nasi młodzi
mieszkańcy dysponują większą wiedzą
o swoim mieście.
Małgorzata Bronowska-Waliszewska
nauczyciel bibliotekarz

Galeria absolwentów Gimnazjum nr 1 w Barczewie

Monika Mierzejek
Wszystkie gimnazjalne klasy uczestniczyły w lekcjach przygotowanych przez
nauczyciela bibliotekarza na temat historii
i ciekawostek związanych z Barczewem.
Pod okiem nauczyciela historii, Piotra
Futerskiego, została przygotowana przez
uczennice prezentacja multimedialna
poświęcona miastu. Mogliśmy ją obejrzeć
podczas konkursu wiedzy o krajach Unii
Europejskiej. W marcu nauczyciele języka
polskiego: Lidia Zelman, Iwona Rudź
i Małgorzata Korczak zorganizowały
gminny konkurs na opowiadanie związane
z Barczewem, co zostało opisane w czerwcu na łamach „Wiadomości Barczewskich”.

Kolejnym wydarzeniem, poprzedzonym lekcjami o tym zagadnieniu, był
konkurs na „Ex Libris” Barczewa,

Monika Mierzejek ukończyła barczewskie gimnazjum w 2006 roku. Naukę
kontynuowała w Zespole Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie, w klasie o
profilu humanistycznym. Po ukończeniu
szkoły średniej otrzymała indeks Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. Tadeusza Kotarbińskiego, na
wydziale nauk ekonomiczno-społecznych.
Już na początku studiów bardzo
aktywnie włączyła się w pracę na rzecz
społeczności studenckiej i po pół roku
została przewodniczącą Rady Samorządu
Studenckiego. Reprezentowała studentów
przed władzami uczelni, organizowała
koncerty charytatywne (w tym na rzecz powodzian), imprezy integracyjne, otrzęsiny,
połowinki i bale inżyniersko-magisterskie.
Promowała również samą uczelnię,
współorganizując konferencje naukowe
przy współpracy z Parlamentem Gdańskiej
Wyższej Szkoły Humanistycznej. Nawiązała współpracę z Braniewską Fundacją
Inicjatyw Społecznych, była jednym
z organizatorów międzynarodowych
wyjazdów studentów z całej Polski do m.in.
Chorwacji, Włoch i Holandii.
Po uzyskaniu dyplomu studiów I stopnia, podjęła studia magisterskie na
Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale
Ekonomicznym, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze specjalność – handel zagraniczny. Tytuł
magistra uzyskała w lipcu 2014 roku.
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Jeszcze w trakcie trwania nauki na UG,
podjęła kolejne studia inżynierskie w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
w Olsztynie na wydziale Informatyki i Nauk Technicznych, na kierunku Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji o specjalności inwestycje budowlane.
Nadal jest przewodniczącą Rady
Samorządu Studenckiego i wchodzi
w skład Senatu uczelni, uczelnianego
Zespołu Standaryzacji oraz Zespołu do
spraw Ewaluacji i Jakości Kształcenia.
W 2012 roku otrzymała medal za
pracę, zaangażowanie i wzorową postawę
studencką OWSIiZ.
Jesteśmy bardzo dumni z Moniki.
Gratulujemy jej sukcesów i życzymy
powodzenia w dalszej realizacji planów.
Lidia Zelman
Katarzyna Matyjas
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Informacje
Spotkanie Bożonarodzeniowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie
12 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1
w Barczewie odbyło się Spotkanie Bożonarodzeniowe, zorganizowane tradycyjnie
we współpracy szkoły z rodzicami
uczniów. Podczas uroczystości uczniowie
przedstawiali jasełka, śpiewali kolędy,
zaprezentowali grę na instrumentach
muzycznych, popisy taneczne. Występy
uczniów zostały przygotowane przy
udziale nauczycieli naszej szkoły, instruktorów z Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie, Centrum Tańca Wasilewski
– Felska, Powiatowej Szkoły Muzycznej
oddział w Barczewie. Popisom uczniów
towarzyszył świąteczny kiermasz. Każda
klasa wystawiała stoiska, na których można
było znaleźć własnoręcznie wykonane
ozdoby świąteczne, stroiki, przetwory
własnej roboty, serwetki, pocztówki, a także przeróżne figurki.
Zapachami przyciągało też stoisko
z potrawami przygotowanymi przez panie
kucharki z naszej szkoły – aromatyczny
bigos oraz smakowite pierogi z kapustą
i grzybami.
Część artystyczną imprezy szkolnej
poprowadził pan Jerzy Gugołek, natomiast
pani Kamila Iwanowicz promowała stoisko
sponsorów. Oboje koordynowali prace
związane z przygotowaniem całości imprezy.
Uroczystość naszą zaszczycili swoją
obecnością: pan Lech Jan Nitkowski

– burmistrz Barczewa, pan Dariusz Jasiński
– zastępca burmistrza oraz pan Andrzej
Maciejewski – przewodniczący Rady
Miejskiej oraz inni zacni goście; dyrektorzy
placówek, przedstawiciele przedsiębiorstw,
rodzice uczniów, ciocie, wujkowie, babcie,
dziadkowie, absolwenci itd., którym tra-

dycyjnie pani Jolanta Pastuszenko dyrektor
naszej szkoły złożyła najserdeczniejsze
życzenia świąteczne i noworoczne.
Spotkanie w naszej szkole zostało
zorganizowane dzięki zaangażowaniu
wszystkich pracowników, rodziców,
instytucji współpracujących, a także
sponsorów.
Dziękujemy wszystkim, a w szczególności:
- Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie,
- Zalesie Mazury Active Spa,
- Metalowej Spółdzielni Inwalidów w Barczewie,
- Primavera Furniture,
- „Olbud-Bis” Barczewo,
- Nadleśnictwo Wipsowo,
- Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży
w Olsztynie,
- Stary Folwark w Tumianach,
- Zakład Fryzjerski „Ola”,
- Togaczyńska Magdalena i Dubiecki Jan.
Spotkanie Bożonarodzeniowe, jak co
roku pozwoliło nam na wspólną zabawę
w świątecznej atmosferze. Dzięki licznemu
przybyciu zaproszonych gości – naszej
szkole udało się zebrać 10.200 złotych.
Kwota, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zostanie przeznaczona na doposażenie szkolnego placu zabaw.

Fot. Arch. Sp nr 1 w Barczewie

Elżbieta Leszczyńska

Konkurs bożonarodzeniowy
W listopadzie Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie ogłosiło
coroczny konkurs bożonarodzeniowy. Tym
razem dzieci ze szkół i przedszkoli naszej
gminy miały wykonać szopkę bożonarodzeniową.
Na konkurs wpłynęło 25 szopek: ze
Szkoły Podstawowej i Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Łęgajnach, Szkoły
Filialnej i Przedszkola w Barczewku,
Niepublicznego Przedszkola w Wipsowie,
Przedszkola Miejskiego w Barczewie,
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Lamkowie, Świetlicy wiejskiej w Jedzbarku, Niepublicznej Szkoły Podstawowej
im. Franciszka Szczepańskiego w Lamkowie, Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Przedszkola w Kronowie, Gimnazjum nr 2 w Zakładzie Poprawczym. Jury
w składzie: Mariola Łukowska-Juckiewicz,
Anna Rok, Zbigniew Kozłowski, Magdalena Łowkiel-Klimek wybrało i nagrodziło
następujące osoby oraz szkoły za szopki w
kategoriach prac zbiorowych i indywidualnych.
W kategorii prac zbiorowych: I
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Fot. Zb. Ramsko Kozłowski(2)

miejsce zajęła Grupa „Misie” z Przedszkola
Publicznego w Łęgajnach; II miejsce
- Adrian Glinkowski, Wojciech Rejniak,
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Bartosz Barwiński i Tomasz Lorens - Szkoła Filialna w Barczewku; III miejsce
Dariusz Żukowski, Łukasz Mikołajczyk,
Maks Birbach z Przedszkola w Barczewku
oraz wyróżnienie dla Niepublicznego
Przedszkola w Wipsowie.
W kategorii prac indywidualnych:
I miejsce zajęła Joanna Kosowska z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach, II miejsce - Daria Osowska
z Przedszkola Miejskiego w Barczewie, III
miejsce - Nikola Smolińska ze Szkoły
Podstawowej w Łęgajnach oraz wyróżnienie powędrowało do Agnieszki Kostrupskiej ze Świetlicy wiejskiej w Ramsowie.
Nagrody wręczone zostały 6 grudnia
2014 roku, podczas XX Powiatowego
Przeglądu Grup Kolędujących Barczewo
2014. Nagrodami były gry i książki. Szopki
prezentowane były również w Skarbcu
Kultury, podczas Wigilii Miejskiej, 18
grudnia. Dziękujemy wszystkim za
przepiękne szopki i zapraszamy do udziału
w kolejnych konkursach.
Magda Łowkiel-Klimek

Informacje

„Bogatsi w wiedzę – skuteczniejsi w działaniu”
Szkolne Centrum Informacji w Gimnazjum nr 1 w Barczewie w roku 2014
otrzymało z GKRPA dofinansowanie na
realizację projektu „Bogatsi w wiedzę –
skuteczniejsi w działaniu”. Celem było
m.in. uzupełnianie działu edukacyjnego
z profilaktyki, obejmującego literaturę
i zbiory multimedialne.
Zgromadzone zbiory zawierają najnowsze publikacje filmowe i książkowe
oraz kilka gier planszowych, które można
wykorzystać na zajęciach edukacyjnych
z całą klasą, jak i podczas zajęć indywidualnych. Do korzystania z zakupionych
materiałów zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby z terenu gminy Barczewo.
Szczegóły na stronie:
www.gimnazjum.barczewo.pl.
Tytuły posiadanych filmów: Dziękuję
nie biorę; Dziękuję nie piję; Powstrzymać
agresję; Anoreksja i bulimia; Zaplątani
w sieć. Filmowy pakiet trzech filmów na
DVD: Cyberbullying, Sexting, Happy
Slapping; Wędrując ku dorosłości – cz. I i

cz. II dla gimnazjum; Zgrana Klasa;
Przemiana z grubego na zdrowego; Depresja & Próba samobójcza. Materiały
profilaktyczne; Seria filmów Zakochanie
i co dalej... + scenariusze. Pakiet 3 filmów:
Filiżanka czekolady, Ostry makijaż, Tato;
Alkohol – Zagrożenia. Pakiet 3 filmów:
Alkohol a ryzykowne zachowania, Wpływ
alkoholu na organizm człowieka, Uzależnienie od alkoholu; Seria filmów Nie
zamykaj oczu: Piłem i brałem, Palenie,
Anoreksja, Agresja, Mobbing, Wpadka ;
Seria Lekcje przestrogi 3: Dziecko, Dowód
miłości, Rodzice mnie nie rozumieją, Nóż,
Manipulacja; Seria Lekcje przestrogi:
Życie pod murem, Obietnica, Oni, W sidłach, TVStory; Seria Zagrożenia cyfrowego świata: Jak bezpiecznie korzystać
z portali społecznościowych, Jak
bezpiecznie korzystać telefonu komórkowego; Przyjaciele/presja grupy, tolerancja,
cyberprzemoc;Zachowuj się: Savoir-vivre
dla młodych; Seria Asertywność: No co ty
pękasz, Kujon, Witaminki, Misiek, Kla-

sowy Casanowa.
Gry planszowe i karciane: Abalone
travel (gra matematyczno-logiczna), Dobble (gra m.in. na spostrzegawczość,
pamięć), Story Cubes. Kości opowieści (gra
m.in. rozwijająca wyobraźnię, bogactwo
języka), Uga Buga (gra m.in. na pamięć),
Mistrz słowa (gra m.in. rozwijająca
wyobraźnię, bogactwo języka), Kalambury,
Karaoke, Palce w pralce.
Tytuły książek: Dziękuję nie piję, nie
palę, nie biorę – profilaktyka uzależnień;
Listy od Taty. O seksie i miłości; Pierwsza
pomoc. Konflikty; Pierwsza pomoc. Nieplanowana ciąża; Pierwsza pomoc. Rozwód rodziców; Pokochać siebie; Pierwsza
pomoc. Rozwód rodziców; Pierwsza
pomoc. Śmierć ukochanej osoby; Współczesny savoir vivre dla nastolatków;
Bezpieczeństwo młodzieży; Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum; Dziecko
zagrożone wykluczeniem. Elementy
diagnozy; Jak być dobrym i kochanym
rodzicem trudnego ucznia; Jak zachować
Ciąg dalszy na str. 18

Bursa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynie. Barczewskie artystki
W piątek, 14 listopada 2014 r. odbyła
się uroczystość nadania imienia i sztandaru
Bursie nr 2, działającej w Zespole Szkół
Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
w Olsztynie. Bursa otrzymała imię Rotmistrza Witolda Pileckiego.
Witold Pilecki był rotmistrzem kawalerii Wojska Polskiego, a także współzałożycielem Tajnej Armii Polskiej oraz
oficerem Komendy Głównej Armii Krajowej i „NIE”. Był także dobrowolnym
więźniem KL Auschwitz (pod nazwiskiem
Tomasza Serafińskiego, jako więzień nr
4859) po tym jak 19 września 1940 r. został
zatrzymany podczas łapanki na Żoliborzu.
Do obozu poszedł ochotniczo, by zorganizować tam konspirację wojskową i zdobyć wiarygodne dane o zbrodniach
popełnianych przez Niemców. Został
skazany na karę śmierci przez władze
komunistyczne, które w drugiej połowie
1946 r. rozbiły większe oddziały partyzanckie i aresztowały zarówno ludzi
podziemia, jak i członków stronnictw
politycznych. Pilecki, którego zatrzymano
8 maja 1947 r., po półrocznych przesłuchaniach prowadzonych przez poruczników słynących z okrucieństwa, potwierdził złożone w śledztwie zeznania. Proces
Witolda Pileckiego i jego towarzyszy
rozpoczął się 3 marca 1948 r. Rotmistrza
oskarżono o posiadanie broni, którą po
upadku powstania – podobnie jak większość powstańców – posiadał, ale nie
używał, przygotowywanie zamachów

Fot. A. Markowicz (2)
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zbrojnych na dygnitarzy reżimu oraz
posługiwanie się fałszywymi dokumentami
wystawionymi na nazwisko Romana
Jezier-skiego. Pilecki został skazany na
karę śmierci, którą wykonano 25 maja 1948
r. Dopiero we wrześniu 1990 r. Sąd Najwyższy uniewinnił rotmistrza i jego towarzyszy, ukazał niesprawiedliwy charakter
wydanych wyroków i patriotyczną postawę
skazanych w tym procesie. W lipcu 2006 r.
Prezydent RP Lech Kaczyński w uznaniu
zasług Witolda Pileckiego i jego oddania
sprawom ojczyzny odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego.
W ramach olsztyńskich uroczystości
odprawiono mszę w kościele Matki Bożej
Salentyńskiej, podczas której poświęcono
sztandar. Później odsłonięto tablicę
upamiętniającą to wydarzenie, a następnie
nadano bursie imię i sztandar.
Do realizacji tego wydarzenia przyczyniły się artystki z Barczewa. Sztandar
wykonała Anna Korybut-Dziemidowicz,
która tworzy hafty według tradycyjnych
technik haftu wypukłego lub malarskiego,
natomiast Agnieszka Markowicz – artystamalarz, która na co dzień zajmuje się
projektowaniem i aranżacją wnętrz,
malarstwem, rzeźbą i formą przestrzenną –
wykonała portret rotmistrza.
Uroczystości zakończyły występy
artystyczne.
Joanna Truszkowska
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Informacje
12 Eurobus w barczewskim gimnazjum
Co wiemy o Unii Europejskiej?
26 listopada 2014 r. w Gimnazjum nr 1
w Barczewie już po raz dwunasty odbył się
Konkurs Wiedzy o Krajach Unii Europejskiej – Eurobus, organizowany przez
Szkolne Centrum Informacji i wychowawców klas drugich. Tegoroczna impreza
była II edycją konkursu, który dotychczas
odbywał się w maju. W czasie uroczystości
tradycyjnie zmagali się uczniowie klas II,
którzy zaprezentowali wylosowane
wcześniej kraje unii. Klasa II A zaprezentowała Chorwację, klasa II B – Austrię,
klasa II C – Wielką Brytanię, klasa II D –
Belgię.
Na widowni, obok klas I i III gimnazjum, zasiedli zaproszeni uczniowie
szkół podstawowych z gminy Barczewo:
Lamkowa, Bartołt Wielkich, Łęgajn, Kronowa i Barczewa. Zmagania drugoklasistów obserwowali goście: Lech Jan
Nitkowski – burmistrz Barczewa, Hanna
Chyżyńska – dyrektor MZOiZ w Barczewie, Anna Naumczyk-Szałaj – przedstawiciel firmy Europe Direct w Olsztynie,
Jacek Korczak – przedstawiciel Nadleśnictwa Wipsowo oraz dyrektorzy szkół
podstawowych gminy.
Jako pierwsza wystąpiła klasa II D,
przygotowana pod kierunkiem Edyty Elak
i nauczyciela wspierającego Remigiusza
Marciniaka, która przybliżyła Belgię. Na
scenie pojawiły się Smerfy, detektyw
Poirot, Thorgal, Lucky Lucke i Daltonowie.
Prezentację zakończył słynny szpagat w
wykonaniu Van Damma, którego komentarz, skierowany do widowni, rozbawił
wszystkich do łez. Jako druga wystąpiła
klasa II A, przygotowana przez Piotra Futerskiego i wspierana podczas przygotowań
przez Katarzynę Krawczonek. Klasa
zaprezentowała Chorwację i jej turystyczne
walory. Klasa II B przedstawiła Austrię.
Dzięki uczniom tej klasy obejrzeliśmy
występ Conchity Wurst oraz piosenkarza
Falco. Wychowankowie pani Maryny
Chapko zaprezentowali walca wiedeńskiego, usłyszeliśmy kompozycje Straussa
i Mozarta, obejrzeliśmy skoki narciarskie
w wykonaniu m.in. Thomasa Morgensterna.
Potyczki międzyklasowe zakończyła
prezentacja Wielkiej Brytanii. Przybliżyli
ją uczniowie przygotowani pod kierunkiem
pani Lidii Zelman. Gimnazjaliści przedstawili najbardziej znane postacie związane
z tym krajem. Zobaczyliśmy księżną Kate,
Jasia Fasolę czy Harrego Pottera.
Drugą część konkursu stanowił quiz na
temat Unii Europejskiej. Pytania kierowane
do uczestników sprawdzały wiedzę na
temat kultury, geografii, historii krajów
unii. Po obradach jury w składzie: Anna
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Naumczyk-Szałaj (przewodnicząca jury),
Alicja Sawicka (dyrektor gimnazjum),
Hanna Chyżyńska (dyrektor MZOiZ),
ogłoszono wyniki.
W konkursie Eurobus 2014
I miejsce zajęła klasa II D
II miejsce – klasa II C
III miejsce – klasa II B
IV miejsce – klasa II A

Nagrodami w konkursie były:
- ognisko dla klasy pod malowniczym
grzybkiem w Wipsowie,
- wejście na basen i ognisko na terenie
kompleksu wypoczynkowego Hotel Star
Dadaj,
- spływ kajakowy Pisą,
- wyjazd do kina dla całej klasy.
Fundatorami nagród byli:
Nadleśnictwo Wipsowo, firma Europe
Direct z Olsztyna, Hotel Star Dadaj,
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Barczewie,
„Kajaki” Barczewo. Wsparcia udzieliło
również Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie.
Iwona Rudź
nauczyciel Gimnazjum nr 1
w Barczewie

Przedszkole Publiczne w Łęgajnach w gronie laureatów wojewódzkiego konkursu
„Baterie na wagę czystego środowiska”

12 grudnia 2014 r. w Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość podsumowująca kampanię edukacyjną Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego „Baterie na wagę czystego
środowiska”. Na uroczystość przybyli
przedstawiciele placówek biorących udział
w konkursie. Uczestników konkursu i zaproszonych gości przywitał pan Grzegorz
Drozdowski – dyrektor Departamentu
Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa WarmińskoMazurskiego. Uroczystość uatrakcyjniły
dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 37
w Olsztynie prezentując przedstawienie
o bateriach. Na zakończenie uroczystości
odbył się koncert skrzypcowy w wykonaniu
dzieci z Powiatowej Szkoły Muzycznej I
Stopnia w Dywitach. Występ dzieci wywarł
ogromne wrażenie na publiczności. Nie
zabrakło gromkich oklasków i bisów.
Jednakże wszyscy z niecierpliwością
czekali na ogłoszenie wyników. Walka
o miejsca była bardzo zacięta i wyrównana.
Każda placówka biorąca udział w konkurGAZETA SAMORZĄDOWA 1 (251) styczeń 2015

sie otrzymała atrakcyjne nagrody gwarantowane (zestawy gier, instrumenty
muzyczne, piłki, fantomy). Najwięcej
emocji wzbudziły nagrody główne. Było
o co walczyć (tablice multimedialne,
laptopy, projektory, rzutniki, zestawy
pomocy).
Nasze przedszkole zajęło III miejsce
w kategorii „Przedszkola” i otrzymało
nagrodę główną - tablicę multimedialną.
Dziękujemy wszystkim rodzicom za zaangażowanie, a w szczególności rodzinom,
które uzbierały od kilkunastu do kilkudziesięciu kilogramów baterii.
Państwu Małgorzacie i Grzegorzowi
Olszewskim - 120 kg, Agnieszce i Rafałowi
Pytel - 101 kg, Beacie i Mateuszowi
Żarskim - 86 kg, Wandzie i Przemysławowi
Saczuk - 35 kg, Justynie i Łukaszowi Nąć 35 kg, Lidii i Karolowi Wojtczak - 29 kg,
Elżbiecie i Andrzejowi Moszczyńskim - 25
kg, Katarzynie i Marcinowi Wus - 16 kg,
Katarzynie i Tomaszowi Lorkowskim - 15
kg, Annie Michalskiej - 15 kg, Annie
i Czesławowi Piotrowskim - 14 kg,
Wiolecie i Sławomirowi Gajewskim - 13,5
kg, Lucynie i Tomaszowi Tłoczkowskim 11 kg, Agnieszce i Maciejowi Dominiak 11 kg.
Jesteśmy niezmiernie dumni z postawy
naszych rodziców, bo po raz drugi
otrzymaliśmy nagrodę główną dla naszej
placówki.
Dziękujemy!!!
Bożena Szewc

Historia

Barczewskie Kalendarium
Styczeń
1350.01.04 – Jan z Miśni został biskupem warmińskim.
1385 – biskup warmiński Henryk III Sorbom wydał
przywilej na założenie młyna nad rzeką
Orzechówką.
1605 – Tomasz Markaim, proboszcz z 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.
1785 – we wsi Klimkowo znajdowały się dwa budynki mieszkalne.
1895 – liczba mieszkańców Barczewa wynosiła
4832 osoby.
1905 – Barczewo zamieszkiwało 4426 osób.
1905.01.25 – wyrokiem sądowym w Barczewie oddalono roszczenia zakładu karnego do połowu ryb
w jeziorze Wadąg.
1925 – w Kluczniku utworzono straż pożarną.
1925.01.01 – Barczewo zajmowało powierzchnię
321 ha, w tym pod zabudowę - 38,4 ha.
1925.01.29 – w Kuślinie pow. Nowy Tomyśl, urodził się Maksymilian Kulus, nauczyciel zawodu
i dyrektor Przedsiębiorstwa Obróbki Drewna nr 1 w
Barczewie.
1930.01 – zmarł Michał Wajsner (Weisner), działacz
warmiński biorący aktywny udział w życiu
społeczno-oświatowym i politycznym na Warmii.
1930.01.31 – we wsi Sząfałd (obecnie Unieszewo)
urodził się Augustyn Bania, działacz młodzieżowy,
organizator sportu masowego w Barczewie w tym
TKKF, autor książki „Rodak spod Gietrzwałdu”.
1935.01.04 – w Barczewie odbyło się zebranie Stowarzyszenia Pań i Matek.
1935.01.20 – w kościele św. Anny w Barczewie odbyło się zebranie Stowarzyszenia Sodalicji
Mariańskiej.
1945.01.12 – gen. płk G. Reinhardt na siedzibę grupy Armii „Środek” obrał tutejszy Dom Starców.
1945.01.13 – nastąpiło decydujące uderzenie wojsk
Armii Czerwonej na Prusy Wschodnie.
1945.01.16 – wobec ofensywy armii radzieckiej oddziały Volkssturmu wymaszerowały z Olsztyna i zostały rozlokowane w okolicznych wsiach pod
Barczewem.
1945.01.17 – samoloty radzieckie zrzuciły kilka
bomb na wieś Łęgajny.
1945.01.19 – nad Barczewem pojawiły się pierwsze
samoloty radzieckie.
1945.01.21 – rozpoczął się exodus barczewskiej
ludności cywilnej przed frontem wschodnim.
1945.01.21 – w Barczewie ukazało się ogłoszenie
podpisane przez landrata olsztyńskiego Benkmanna, nakazujące natychmiastową ewakuację
ludności cywilnej.
1945.01.30 – w Wipsowie utworzono Kółko Rolnicze, do którego zapisało się 16 miejscowych
rolników.
1955 – w księgach parafii św. Anny w Barczewie
odnotowano 32 zgony, do sakramentu chrztu przystąpiło 246 osób, zawarto 47 związków małżeńskich.
1965.01.26 – na posiedzeniu Prezydium Miejskiej
Rady Narodowej w Barczewie ustalono stawki opłat
za noclegi w mieszkaniach prywatnych.
1975 – w księgach parafii św. Anny w Barczewie
odnotowano 49 zgonów, do sakramentu chrztu
przystąpiły 193 osoby, zawarto 81 związków
małżeńskich.
1995.01.08 – w Barczewie odbył się po raz pierwszy
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
1995.01.12 – decyzją Wojewody Olsztyńskiego
powstał Międzyszkolny Uczniowski Klub Kolarski
„Mazur-Tom” w Barczewie.
W. Zenderowski

Ostatni pociąg w nieznane
Styczeń 1945 roku
Jesienią 1944 roku dla mieszkańców
Barczewa widmo przegranej wojny stawało się
coraz bliższe. Potwierdzeniem była nasilająca
się obecność niemieckich jednostek wojskowych i przejeżdżające przez miasto pojedyncze tabory uciekinierów.
21 stycznia o zbliżających się do miasta
z południowego wschodu radzieckich jednostkach wojskowych mieszkańcy dowiedzieli
się od proboszcza ks. Maksymiliana
Tarnowskiego podczas porannej mszy świętej.
Tego samego dnia w mieście i na obrzeżach
zaobserwowano wzmożony ruch wojsk
niemieckich. Na słupach ogłoszeniowych, na
drzwiach budynków urzędowych i domach
pojawiły się plakaty z napisami: „Alles gegen
den Feind!” (Wszystko przeciw wrogowi!),
a także „Wir kapitulieren nicht!” (Nigdy nie
skapitulujemy!).

rowych samochodów, które miały zawieść
oczekujących na dworzec kolejowy. Wielu
mieszkańców, przeważnie starcy i kobiety
z dziećmi do wieczora przy temperaturze
poniżej minus 20 stopni w wyznaczonych
punktach na próżno oczekiwało na obiecane
samochody. Niektórzy własnym zaprzęgiem
konnym, pieszo z bagażem na plecach, ciągnąc
sanki i małe wózki obładowane dobytkiem po
zaśnieżonej drodze podążali w kierunku
Jezioran. Pozostali udali się na dworzec
kolejowy, gdzie panował tłok i zamieszanie.
Dla mieszkańców miasta, dzień 21
stycznia był pierwszym dniem walki o ich
życie. Doniesienia dowództwa Wehrmachtu
i miejscowej komórki NSDAP były
enigmatyczne i kłamliwe. Mówiono o walczących mężach, synach i o cudownej broni.
Trwogę siali przejeżdżający przez miasto

Dla mieszkańców, którzy poszli do
kościoła na pierwszą poranną mszę informacja
o zbliżających się z południowego wschodu
jednostkach Armii Czerwonej była straszna
i przerażająca. Właściciele opróżniali swoje
sklepy spożywcze, w domach w pośpiechu
najcenniejszy dobytek pakowano w kufry
i walizy. Z początku większość mieszkańców
pozostawiono na łaskę losu. Rozpoczął się
w mieście bezładny i chaotyczny exodus.
Z informacji wynikało, że wojska radzieckie
były blisko Olsztyna. Nakazano ludności
cywilnej niezwłocznie opuścić miasto, na co
zezwolił gauleiter i nadprezydent Prus
Wschodnich Erich Koch. Komendant obrony
miasta burmistrz Herbert Bajersdorf nakazał
podległym służbom, ludności cywilnej
i urzędom rozpocząć natychmiastowe opuszczenie miasta. O ewakuacji informowały także
uliczne megafony. Do większości domostw z
nakazem ich opuszczenia wchodzili żołnierze
Wehrmachtu i chłopcy z Hitlerjunge. Kazano
zabrać ze sobą podręczny bagaż, wyjść na ulicę
i czekać na przybycie wojskowych cięża-

uciekinierzy. Opowiadali o strasznych
rzeczach popełnianych przez żołnierzy Armii
Czerwonej na niemieckiej ludności. Wielu nie
wierzyło opowiadaniom. W tym czasie pod
magistratem zebrało się kilka rodzin w oczekiwaniu na obiecane samochody. Kiedy
przyjechał samochód jeden z żołnierzy nakazał
zostawić pudła i wziąć tylko najbardziej
potrzebny bagaż podręczny. Wielu z bólem
serca patrzyło na pozostawione swoje walizy
i kufry leżące wśród innych bagaży na placu
przed ratuszem. Na dworcu panował tłok.
W tym chaosie kilku umundurowanych na
próżno próbowało zaprowadzić porządek.
Najbardziej ucierpieli bezradni, starcy,
kobiety z dziećmi. Dla nich, w większości
transport samochodem kończył się na dworcu
kolejowym. Tego dnia, po południu, na
bocznicy zatrzymał się tylko jeden pociąg. Był
to eszelon wyładowany czołgami z Korpusu
Pancernego „Grossdeutschland”. Po nim,
jadący w kierunku Biskupca pociąg towarowy
zatrzymał się na stacji zabierając garstkę
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Historia
Jubileusz 630-lecia
Orzechówko (niem. Orczechowomühle)
Miejscowość leżała na południe od dzisiejszego Barczewka (Alt-Wartenburg)
i dalej na południe od nieistniejącego
„Wartberg”, „Stare Miasto” (Alte Stadt), nad
rzeką Orzechówką wpadającą do jeziora
Wadąg. W bliskiej odległości znajdowało się
wzniesienie Wachthügel, leżące w zakolu
rzeki Pisy, na którym w 1325 roku zbudowany został zamek warowny albo gród
„castrum Wartenbergk”.
5 listopada 1385 roku biskup Henryk III
Sorbom wydał Wawrzyńcowi przywilej
lokacyjny na prawie chełmińskim na
założenie młyna nad rzeką Orzechówką. Przy
młynie powstały zabudowania, późniejsza
osada. Stąd rok 1385 przyjmuje się za rok
powstania osady przy młynie.
18 sierpnia 1575 roku biskup warmiński

Stanisław Hozjusz odnowił przywilej
lokacyjny sołtysowi Maciejowi na założenie
młyna nad rzeką Orzechówką. W odnowionym przywileju oprócz prawa do połowu
ryb na własne potrzeby biskup zapisał
2 morgi ziemi na założenie placu i ogrodu
przy młynie, a na właściciela młyna nałożył
obowiązek płacenia czynszu w wysokości
2 marek, płatnych biskupowi na Boże
Narodzenie oraz 2 marek dla wójta. Ponadto
zapisał 2 włóki ziemi w pobliżu Barczewka,
które miały zostać przy młynie, za opłatą ½
marki. W tym miejscu zbudowano
gospodarstwo rolne, którego właścicielem
w latach 1868-1978 była rodzina Woelki.
W latach późniejszych miejsce to zwano
osadą przy młynie.
Nie wiadomo jak długo istniał pierwszy

młyn. Podczas wojny w latach 1454-1525
młyn był nieczynny. W roku 1552 biskup
Stanisław Hozjusz zajął stanowisko w sprawie zobowiązań nałożonych na młyn, a niepłaconych od roku 1441. Nowy czynsz,
w wysokości 160 marek, miał być płacony
przez 30 lat, do całkowitej spłaty zaległych
rat i odsetek. W 1567 roku Stanislaus
Stilmann, nowy właściciel przebudował
młyn na własny koszt. 18 sierpnia 1567 roku
kardynał Stanisław Hozjusz w Lidzbarku
odnowił przywilej na młyn, zapisując 10
włók ziemi na prawie chełmińskim i dając mu
prawo do połowów ryb w jeziorze Wadąg na
własne potrzeby. Natomiast w wykazie
urzędowym miasta Wartenburg, pod datą
1688 rok, wymieniony został młynarz Adam
Borowski z dwiema włókami, jako właściciel
Ciąg dalszy na str. 18
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Ostatni pociąg w nieznane

oczekujących uciekinierów. Jeszcze tego
samego dnia, przez stację w Barczewie w kierunku Olsztyna przetoczyło się kilka niemieckich składów wojskowych wypełnionych
ciężkim sprzętem. Wciąż panował nieopisany
chaos. To jednak większość mieszkańców
z dobytkiem całego życia w upchanych
walizkach wybrało dworzec kolejowy. Po
komunikacie zawiadowcy stacji o wstrzymaniu ruchu kolejowego, część uciekinierów
dołączyła do kolumn zdążających w kierunku
Jezioran. Liczna grupa zdecydowała, że noc
z 21 na 22 stycznia spędzi w budynku dworca
kolejowego, żeby o wczesnych godzinach
rannych, na piechotę podążyć za kolumną
w kierunku Jezioran, uciec jak najdalej. Ktoś
wówczas zażartował – Mein Führer –
pójdziemy za tobą. Część mieszkańców
widząc bezradność władzy wróciła do miasta.
Pozostali na dworcu wraz z zapadającym
zmierzchem (21 stycznia 1945 roku) wciąż
oczekiwali na cud.
O panującym mrozie i zamieciach
śnieżnych, które zasłaniały przedpola Olsztyna
i pozwoliły jednostkom radzieckim z zaskoczenia zająć, z początku olsztyńskie przedmieścia i z marszu główny dworzec kolejowy
w Olsztynie pisał Stanisław Piechocki
w książce Olsztyn. Styczeń 1945. Portret
miasta. Dworzec został zajęty w poniedziałek,
22 stycznia 1945 roku, nad ranem o godz. 5.00.
Po jego zajęciu radzieccy żołnierze zastali
kilka eszelonów wypełnionych niemieckim
sprzętem wojskowym oraz jeden pociąg
z uciekinierami i jeden skład sanitarny.
W dyspozytorni dworca kolejowego i stacji
rozrządowej niemieckich kolejarzy zaskoczyli
radzieccy żołnierze. Nie było już możliwości
zamknąć semafory dla wciąż wtaczających się
na stację kolejnych niemieckich składów
wypełnionych sprzętem wojskowym.
Wszystkie wjeżdżające na stację składy
wojskowe na miejscu rozbrajali radzieccy

żołnierze. O godz. 7.00 po zlikwidowaniu
obsługi z przybyłych transportów, żołnierze
radzieccy przystąpili do przeszukania składu
pociągu ewakuacyjnego, stojącego na szóstym
torze czwartego peronu, poszukując żołnierzy
Wehrmachtu. Znajdowało się w nim ok. tysiąc
osób, przeważnie kobiety z dziećmi i starcy.
Szczęśliwi byli ci, którzy znaleźli się w krytych
wagonach towarowych. Dla pozostałych
musiały wystarczyć odkryte platformy do
przewożenia ciężkiego, wojskowego sprzętu.
Widząc, że jednostki radzieckie zajęły Olsztyn
i dworzec kolejowy część uciekinierów
zrezygnowała z ucieczki pociągiem towarowym.
Rafał Bętkowski w jednym z miesięczników „Debata” opisywał jak mróz
i szalejąca śnieżyca dla kilku przebiegłych
niemieckich kolejarzy były sprzyjającą okazją
do wyprowadzenia w kierunku Gutkowa
składu towarowego z uciekinierami. Zamieszanie, jakie panowało na wszystkich
peronach, krzyki, wystrzały z karabinów,
bieganina były sprzyjające ucieczce. Początkowo nie udało się skierować pociągu jak
zamierzano. Parowóz wypadł z uszkodzonych
szyn. Kolejny parowóz podczas manewrowania został ostrzelany przez radzieckich
żołnierzy i unieruchomiony. Dopiero po kilku
próbach kolejny parowóz odłączono z jednego
eszelonu i podłączono do składu, od tyłu, tym
samym zmieniając kierunek na odwrotny niż
początkowo zamierzano. Tak w panującym
chaosie, podczas szalejącej zamieci śnieżnej
i przez nikogo niezauważony w poniedziałek,
22 stycznia 1945 roku po godz. 10.00 pociąg
z doczepionym składem wypełnionym
uciekinierami wydostał się z głównego dworca
kolejowego w Olsztynie. Był to ostatni
transport z ludnością niemiecką, zmierzający
w kierunku Czerwonki przez Barczewo.
22 stycznia 1945 roku zawiadowca dworca
kolejowego w Barczewie od wczesnych
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godzin wielokrotnie próbował połączyć się
z dyspozytorem w Olsztynie. Próbował także
z burmistrzem miasta Bajersdorfem. Bez
skutku. Przez megafon nakazał opuścić
dworzec, gdyż nie przyjedzie żaden pociąg.
Panika jaka wynikła po komunikacie
zawiadowcy stacji trudna była do opisania.
Część uciekinierów opuściła dworzec
i dołączyła do podążającej kolumny, część
wróciła do rodzinnego miasta. Tylko nieliczni
pozostali w budynku dworca.
22 stycznia 1945 roku, o godz. 10.30 na
dworzec kolejowy wtoczył się skład ewakuacyjny wypełniony uciekinierami składający się z wagonów towarowych i kilku
odkrytych platform, któremu udało się
wydostać z zajętego przez czerwonoarmistów
olsztyńskiego dworca. Był to ostatni pociąg,
a dla wielu pierwszy dzień ucieczki.
W kwadrans opustoszał dworzec kolejowy.
Wagony towarowe i odkryte platformy
zapełniły się uciekinierami. Uciec jak najdalej
od zbliżającego się frontu. Wielu w obawie
utraty miejsca porzucało podręczny bagaż.
Następnie niczym pociąg widmo, ostrzeliwany
zarówno przez Rosjan, jak i Niemców, pociąg
z uciekinierami krążył przez kilka dni po
Prusach Wschodnich, w końcu dotarł do
Królewca.
Wojciech Zenderowski
Materiał na temat ostatnich dni stycznia 1945
roku zaczerpnięty został z książki wydanej w
grudniu 2014 roku pt.
Historia Barczewa,Cz 1.
Fot. Reprodukcja. Plan sytuacyjny dworca
głównego w Olsztynie. Przy peronie 4, tor 6,
zaznaczony strzałką jest skład towarowy
pociągu, któremu udało się opuścić zajęty
przez Rosjan Olsztyn.

Sport

Wydarzenia sportowe
II Puchar Polski Juniorów Młodszych
w szabli Łódź 2014
22 listopada 2014 r. w Łodzi odbył się II
Puchar Polski Juniorów Młodszych w szabli.
W turnieju tym uczestniczył mieszkaniec
Barczewa, zawodnik MUKS Victor
Warszawa Cezary Białecki. Czarek, który jest
zaliczany do większych talentów polskiej
szabli, w tym turnieju był w gronie
faworytów. Po stoczeniu 12 walk grupowych
awansował do fazy pucharowej, gdzie
spotkał się z zawodnikiem AZS AWF
Warszawa, którego pokonał 15/7 awansował
dalej i następnie spotkał się z zawodnikiem
KKSZ Konin, którego pokonał 15/8, co dało
mu wejście do najlepszej ósemki turnieju.
W walce o wejście do strefy medalowej
Czarek zmierzył się z zawodnikiem KKSZ
Konin i wygrał 15/3. Znalazł się w najlepszej
czwórce turnieju. W półfinale spotkał się
z zawodnikiem UKS 13 Białystok. Po
nieprawdopodobnie zaciętej i męczącej
walce, ale zwycięskiej 15/14, Czarek znalazł
się w finale. W walce finałowej spotkał się
z kolegą klubowym i po wyrównanej walce
uległ mu 12/15, co dało mu srebrny medal
w Pucharze Polski Juniorów Młodszych. Po
tym turnieju Czarek udowodnił, że jest na
najlepszej drodze, żeby pojechać na
Mistrzostwa Europy Kadetów, które odbędą
się w Mariborze (Słowenia) oraz na
Mistrzostwa Świata Kadetów, które odbędą
się w Kazaniu (Rosja).
Bartosz Idzikowski
Puchar Polski seniorów w szabli kobiet
i mężczyzn oraz Puchar Europy
młodzieżowców
29 listopada w Katowicach odbył się
Puchar Polski seniorów w szabli kobiet
i mężczyzn oraz Puchar Europy młodzieżowców. W turnieju uczestniczył mieszkaniec Barczewa zawodnik UKS Victor
Warszawa. Czarek był najmłodszym uczestnikiem zawodów.
Z 10 walk grupowych Czarkowi udało się
wygrać zaledwie dwie, niestety było to
o jedną walkę za mało, aby awansować do
fazy pucharowej. Ostatecznie Czarek zajął 25
miejsce w klasyfikacji generalnej i 20 miejsce
w Pucharze Europy młodzieżowców do lat
23.
Przed Białeckim jeszcze niejeden turniej
Pucharu Europy, gdyż Czarek ma dopiero 15
lat. Każdy występ to nowe doświadczenia.
Rywalizacja ze starszymi zawodnikami
przynosi wiele korzyści. Trzeba teraz
wyciągnąć odpowiednie wnioski i poprawić
to, co funkcjonuje trochę słabiej. Trzymamy
kciuki za Białeckiego w następnych startach.
Bartosz Idzikowski
II eliminacje IV Halowego Pucharu
Warmii i Mazur w jeździectwie
W Dąbrówce Małej w dniach 29-30

listopada, na pięknych obiektach ośrodka
jeździeckiego „Ekwador”, odbyła się druga
eliminacja IV Halowego Pucharu Warmii
i Mazur w dyscyplinie skoków. Jest to
olimpijska konkurencja jeździectwa, jedna
z siedmiu wspieranych przez Międzynarodową Federację Jeździecką (FEI).
W konkurencji tej, koń i jeździec
pokonują przeszkody ustawione na torze,
zwanym parkurem, z jak najmniejszą liczbą
błędów.
Zawody były podzielone na 10 konkursów:
Konkurs nr 1 kl. LL – z trafieniem w normę
czasu S1 towarzyski
Konkurs nr 2 kl. L – na styl jeźdźca
Konkurs nr 3 kl. P – zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 4 kl. N – dwufazowy art. 274.5.3
Konkurs nr 5 kl. C – dokładności z rozgrywką
art. 238.1.2
Konkurs nr 6 kl. LL – z trafieniem w normę
czasu S1 towarzyski
Konkurs nr 7 kl. L1 – dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 8 kl. P – zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 9 kl. N – zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 10 kl. C – dwufazowy art.274.5.3
Relacja Organizatora
W miniony weekend, w Dąbrówce Małej
odbyły się kolejne, drugie już eliminacje
Halowego Pucharu Warmii i Mazur w skokach przez przeszkody. Frekwencja dopisała,
a co więcej, mieliśmy przyjemność gościć
w naszym ośrodku zawodników regularnie
odnoszących sukcesy na arenach ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Na
naszym parkurze startowali między innymi:
Aleksandra Lusina (KJ Bonin), Monika Pasik
(LKJ Gałkowo), Łukasz Appel (BPK),
Cezary Kalinowski (KJ Strzała Krubiczew),
Łukasz Jończyk (BPK) czy Jacek Zagor
(LKS Nadwiślanin Kwidzyn). Zawitali do
nas także zawodnicy z Litwy oraz wielu
jeźdźców z naszego regionu. Tak liczna
obsada oraz widok znanych nazwisk na
listach startowych niezmiernie nas cieszy
i motywuje do dalszego rozwoju ośrodka.
Nasi zawodnicy mają dzięki temu szansę na
trenowanie z najlepszymi trenerami w możliwie najlepszych warunkach. W tym roku
udało nam się zbudować nową stajnię,
specjalną karuzelę dla koni oraz zmienić
dotychczasowe podłoże w obu halach na
profesjonalne, spotykane na największych
parkurach świata. W roku 2015 planujemy
dalej rozwijać infrastrukturę, organizować
także zawody ogólnopolskie, co pozwoli na
promocję ośrodka w całym kraju. To
wszystko ma na celu promowanie nie tylko
jeździectwa, ale również naszego regionu.
Serdecznie zapraszamy na III Eliminacje
Halowego Pucharu Warmii i Mazur, które
odbędą się w dniach 13-14.12.2014 roku!
Bardzo dobry start zaliczył Robert
Hestkowski, trenujący w Jeździeckim Klubie
Sportowym „U Robsonów”. Wygrał w

swoim konkursie.
Zawody w Dąbrówce Małej cieszą się
dużą popularnością. Jest to wspaniały sport,
w którym Polska ma wielkie tradycje. Już za
dwa tygodnie, 13-14 grudnia, odbędą się
trzecie eliminacje Halowego Pucharu Warmii
i Mazur w Dąbrówce Małej. Wieś pod
Barczewem jest znanym miejscem na mapie
wszystkich miłośników jeździectwa. Ośrodek „Ekwador” oferuje bogate zaplecze do
uprawiania tej dyscypliny sportu. Jeździecki
Klub Sportowy „U Robsonów” (działa przy
ośrodku „Ekwador”) dysponuje kompleksem
dwóch hal o wymiarach 25 x 48 m i 43 x 69 m.
Większa z krytych ujeżdżalni jest ogrzewana,
znajdują się na niej trybuny na około 250
osób. Tam, w sezonie zimowym, regularnie
co dwa tygodnie, rozgrywane są zawody
regionalne. Od wiosny do jesieni dostępne są
dwa place do jazdy o wymiarach 75 x 80 m
i 80m x 90m.
Poniżej prezentujemy rozpiskę najbliższych
zawodów.
III Eliminacje IV Halowego Pucharu
Warmii i Mazur - DĄBRÓWKA MAŁA
1. Zabezpieczenie medyczne: na miejscu
Organizator: JKS „U Robsonów”
2. Termin zawodów: 13-14 grudnia 2014 r.
3. Miejsce: hipodrom na terenie JKS
„U Robsonów”
4. Warunki techniczne: plac konkursowy
hala – kwarc, hala rozprężania – piasek
5. Komisja sędziowska: sędzia główny
– Antoni Pacyński, sędzia: Krzysztof
Ferenstein
6. Gospodarz toru: Arkadiusz Weckwert
7. Delegat WMZJ: Zbigniew Witkowski
8. Sekretariat: Ewa Adamiak
9. Lekarz weterynarii: Jagoda Pacyńska
10. Termin zgłoszeń: 11 grudnia 2014 godz.
20.00. Zgłoszenia do konkursów prosimy
przesyłać na adres: adama@poczta.onet.pl,
telefonicznie 509 972042 lub osobiście.
11. Boksy będą przygotowane od piątku 12
grudnia 2014 od godz. 15.00. Organizator
zapewnia ściółkę (słoma) w boksach. Ilość
boksów ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń. Rezerwacja boksów telefonicznie:
608220564 lub mailem: ekwador@ekwadorrobson.pl.
Program zawodów:
Sobota 13.12.2014 r. rozpoczęcie konkursów
około godz. 10.00
Konkurs nr 1 kl. LL – z trafieniem w normę
czasu S1 towarzyski
Konkurs nr 2 kl. L – dwufazowy art. 274.5.3
Konkurs nr 3 kl. P – zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 4 kl. N – dwufazowy art. 274.5.3
Konkurs nr 5 kl. C – zwykły art. 238.2.1
Niedziela 14.12.2013 r. rozpoczęcie
konkursów o godz. 9.00
Konkurs nr 6 kl. LL – z trafieniem w normę
czasu S1 towarzyski
Konkurs nr 7 kl. L1 – dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 8 kl. P – zwykły art. 238.2.1
Ciąg dalszy na str. 14
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Konkurs nr 9 kl. N – zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 10 kl. C – dwufazowy art.274.5.3
Zapraszamy mieszkańców naszej gminy
na najbliższe zawody. Jest to fantastyczna
forma spędzania czasu wolnego wspólnie
z dziećmi.
Bartosz Idzikowski
Mikołaj okazał się hojny dla zawodników
KS „Egida”. Dobry występ w Mazovia
Cup
6 grudnia 2014 r. w Tarczynie odbył się
Puchar Europy kick boxingu trzech federacji
UFR, WKA oraz WKSF. Była to już 8 edycja
zawodów Mazovia Cup, organizowanych jak
co roku w Tarczynie. W zawodach wzięło
udział blisko 500 zawodników, m.in. z Grecji,
Azerbejdżanu, Czech, Słowacji, Belgii. Nie
zabrakło też naszej reprezentacji KS Egida,
która 13-osobowym składem zdobyła
mnóstwo medali.

Walki odbywały się na 6 matach oraz
w oktagonie. Zawodnicy mogli spróbować
swoich sił w dużej ilości konkurencji, takich
jak: układy stylowe, układy przy muzyce,
testy siły, walki przerywane pointfighting,
walki ciągłe na planszy UFR Tatami (walka
3-rundowa - 1 boks, 2 - light contact, 3 - light
kick) oraz Kickboxing Tatami (2 rundy light –
contact), a także walki ciągłe w oktagonie
– K1 Rules oraz MMA.
Ekipa KS „Egidy” przywiozła 17 medali
(6 złotych, 7 srebrnych, 4 brązowe),
zawodnik Marsel Castalano został wybrany
najmłodszym zawodnikiem turnieju, za co
otrzymał pamiątkowy medal. Wszystkie
dzieci z KS Egida ze względu na Mikołajki
otrzymały od św. Mikołaja o imieniu
Tymbark z Olsztynka paczki z sokami oraz
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smakołykami.
Medaliści Mazovia Cup:
· Marsel Castalano (Barczewo): 2 miejsce
walki pointfighting – dzieci – 125 cm
· Filip Pawelczyk (Barczewo) – 3 miejsce
walki kalaki – dzieci – 135 cm
· Oliwia Przyborek (Barczewo) – 2 miejsce
walki pointfighting – dzieci – 125 cm
dziewczęta
· Kacper Oleszczak (Barczewo) – 1 miejsce
walki pointfigting – kadet młodszy
· Rozalia Wojszel (Barczewo) – 1 miejsce
walki pointfighting + 165 cm, 2 miejsce
formy z bronią przy muzyce – kadetki starsze
· Klaudia Argalska (Olsztynek) – 1 miejsce
light contact + 55 kg, 1 miejsce UFR Tatami
+ 55 kg, 2 miejsce semi contact + 165 cm
– kadetki starsze
· Piotr Przyborek (Barczewo) – 1 miejsce
UFR Tatami + 65 kg, 2 miejsce pointfighting
+ 170 cm – kadeci starsi
· Kasia Latawiec (Barczewo) – 2 miejsce
UFR Tatami + 60 kg , 2 miejsce pointfighting
– 170 cm – juniorki
· Wojciech Jarosz (Barczewo) – 1 miejsce
rozbicia, 3 miejsce light contact – 66 kg,
3 miejsce UFR Tatami – 66 kg, 3 miejsce
Układy Formalne – seniorzy
Zawodnicy, którzy przegrali w eliminacjach lub walkach o 3 miejsce: Kacper
Kaziulewicz (Barczewo), Magdalena Saczuk
(Barczewo), Kacper Szczepański (Olsztynek), Mikołaj Młodkowski (Olsztynek).
Ze względu na chorobę w zawodach nie
wystąpiła Maja Staniszewska (Barczewo).
Ze względu na kontuzję w zawodach
zabrakło trenera Bartosza Zabłotnego.
Był to ostatni start w tym roku, który
wypadł bardzo dobrze.
Bartosz Zabłotny
Puchar Świata juniorów w szabli
– Dormagen 2014
6 grudnia 2014 r. w niemieckiej miejscowości Dormagen odbył się Puchar Świata
juniorów w szabli. W sześcioosobowej
reprezentacji Polski znalazł się zawodnik
z Barczewa, były zawodnik UKS Hajduczek
Olsztyn, obecnie w barwach MUKS Victor
Warszawa - Cezary Białecki.
Dla Czarka jako jeszcze juniora młodszego, mającego 15 lat wyjazd na Puchar
Świata był niewątpliwym wyróżnieniem. Jak
przystało na debiutanta w tej randze
zawodów, można było się spodziewać, że
występ i forma jaką zaprezentuje to wielka
niewiadoma.
W sześciu walkach w grupach z zawodnikami z Algierii, Hiszpanii, Węgier, Rosji,
Niemiec i Kanady, Czarkowi udało się
wygrać walkę z reprezentantem Kanady, co
niestety nie wystarczyło aby awansować do
fazy pucharowej.
W gronie 161 zawodników z 42 krajów
Czarek zajął 137 miejsce. Jak na tak młodego

debiutanta wynik nie jest taki zły, tym
bardziej, że najlepszy z Polaków zajął 72
miejsce.
Tym startem w Pucharze Świata Czarek
dołączył do grupy niewielu szermierzy
z naszego województwa, którzy startowali
w Pucharach Świata.
Bartosz Idzikowski
III eliminacje IV Halowego Pucharu
Warmii i Mazur Dąbrówka Mała
W dniach 13-14 grudnia w Dąbrówce
Małej odbyły się III eliminacje IV Halowego
Pucharu Warmii i Mazur w jeździectwie.
Tradycyjnie już zawody cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem ze strony zawodników oraz kibiców. Zawody organizowane
przez ośrodek jeździecki „Ekwador” oraz
klub jeździecki „U Robsonów” to możliwość
wystąpienia na jednej z najlepszych hal tego
typu w Polsce (podobny obiekt znajduje się
tylko w Sopocie).
Przez dwa dni zawodnicy rywalizowali
w konkurencji skoków.
Tak wyglądał program zawodów:
Sobota 13.12.2014 r. rozpoczęcie konkursów
około godz. 9.00
Konkurs nr 1 kl. LL – z trafieniem w normę
czasu S1 towarzyski
Konkurs nr 2 kl. L – dwufazowy art. 274.5.3
Konkurs nr 3 kl. P – zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 4 kl. N – dwufazowy art. 274.5.3
Konkurs nr 5 kl. C – zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 6 kl. CC – dwufazowy art.274.5.3
Niedziela 14.12.2014 r. rozpoczęcie
konkursów o godz. 9.00
Konkurs nr 7 kl. LL – z trafieniem w normę
czasu S1 towarzyski
Konkurs nr 8 kl. L1 – dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 9 kl. P – zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 10 kl. N – zwykły art. 238.2.1
Konkurs nr 11 kl. C – dwufazowy art.274.5.3
Konkurs nr 12 kl. CC – zwykły art.238.2.1
Regulamin cyklu Halowego Pucharu Warmii
i Mazur
1. Terminy rozgrywania eliminacji 2014 r:
25-26.10; 29-30.11; 13-14.12, plus dwie
eliminacje w 2015: 21-22.02; 7-8.03; finał
18-19.04.
2. Punktacja: punkty bonifikacyjne liczone są
z 5 kwalifikacji. Pod uwagę brane są
najlepsze przejazdy zawodnika (najwyżej
punktowane). Do sumy punktów z eliminacji
doliczane są również punkty bonifikacyjne
z finału.
3. Halowym Mistrzem Warmii i Mazur
zostaje zawodnik, który w trakcie eliminacji
oraz finału zdobył największą liczbę
punktów. W przypadku, uzyskania przez
kilku zawodników po wszystkich eliminacjach i finale równej ilości punktów, o tytuł
mistrza, I i II wicemistrza zostanie
przeprowadzona rozgrywka na zasadach
konkursu zwykłego na ograniczonej liczbie
przeszkód.
Ciąg dalszy na str. 15
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4. Kategorie: juniorzy wys. przeszkód 110
-120 cm, seniorzy 120-130 cm.
5. Zawodnik może startować na dowolnej
liczbie koni.
6. Konkursami kwalifikacyjnymi do HPWM
są konkursy główne danej kategorii,
rozgrywane wg zasad art. 238.2.1. w niedzielę.
7. Do konkursów kwalifikacyjnych HPWM
na danych zawodach zawodnicy kwalifikują
się w następujący sposób: pary, które
pokonały konkurs w pierwszym dniu z wynikiem nie gorszym niż 8 punktów karnych
(w przypadku konkursu dwufazowego liczy
się pierwsza faza) lub dziesięć najlepszych
par w przypadku, gdy ilość przejazdów
poniżej 8 pkt. karnych będzie mniejsza od 10.
8. Zawodnicy, którzy nie zakwalifikują się do
niedzielnego konkursu kwalifikacyjnego
mają prawo w nim wystartować, lecz bez
prawa zdobywania punktów bonifikacyjnych.
9. Punktacja: miejsce: I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX, X.
Punkty: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
10. W zawodach finałowych może wziąć
udział każdy, kto w dotychczasowych rankingach zdobył co najmniej 1 pkt.
bonifikacyjny.
11. W konkursie finałowym zawodnik może
startować również na dowolnej liczbie koni,
ale w odróżnieniu od eliminacji ma
obowiązek wskazać konia, którego „punkty”
będą brane pod uwagę w rankingu
pucharowym (przed rozpoczęciem konkursu
finałowego).
12. Ilość punktów przyznawanych w konkursach finałowych jest dwukrotnie wyższa niż
w eliminacjach, tzn. miejsce I - 20 pkt., II - 18
pkt. itd.
13. Zawodnicy, którzy zdobyli punkty
w trakcie eliminacji i finału uzyskują
następujące premie finansowe: seniorzy 60
zł/pkt., juniorzy 30 zł/pkt. Warunkiem
wypłaty premii finansowych jest udział
zawodnika w Zawodach Finałowych.
Nagrody będą wypłacane po konkursach
finałowych.
Zapraszamy na kolejne eliminacje, które
odbędą się 21-22 lutego, jednak wcześniej 6
-8 lutego, jak można przeczytać na profilu
facebook'owym ośrodka „Ekwador”, zostaną
rozegrane eliminacje Halowego Pucharu
Polski:
Sezon 2015 za pasem, co dla większości
zawodników oznacza przygotowania do
jednego z najważniejszych cykli zawodów
halowych w Polsce. Chodzi oczywiście
o Halowy Puchar Polski, który w tym roku ma
dla naszego ośrodka szczególne znaczenie.
I eliminacje HPP, zaplanowane na 68.02.2015 roku, odbędą się właśnie u nas!
Będziemy mieli zaszczyt gościć i podziwiać
wielu najlepszych jeźdźców naszego kraju.
Mamy także nadzieję, że ta impreza pozwoli

zapoczątkować regularną organizację
zawodów rangi ogólnopolskiej oraz, że
I eliminacje HPP nie będą ostatnimi, jakie
będziemy organizować.
Serdecznie zapraszamy!
Luty w gminie Barczewo zdominowały
zawody jeździeckie. Zachęcamy mieszkańców, aby całymi rodzinami przybywali do
Dąbrówki Małej i wspólnie wspierali zawodników klubu sportowego „U Robsonów”.
Bartosz Idzikowski
Turniej Halowy piłki nożnej rocznika
2003 i młodsi
Fantastycznie spisali się młodzi zawodnicy BUKS-u Barczewo w mocno
obsadzonym Turnieju Halowym w Mrągowie, który odbył się 14.12.2014 r.
Barczewianie okazali się najlepszą drużyną
turnieju, wygrywając w decydującym
spotkaniu 2-1 z drużyną Mrągowi. „Królem
strzelców” imprezy został zawodnik BUKSu Sebastian „Dudu” Bazylewicz.
Skład drużyny BUKS Barczewo:
Maciej Bonus
Olaf Gorczyca
Sebastian Bazylewicz
Krystian Bartoszek
Adrian Czadek
Błażej Karpiński
Seweryn Strzelec
Tak turniej opisuje strona MKS Mrągowia
Mrągowo:
W Niedzielę 14.12.2014 odbył się w Mrągowie zapowiadany Turniej Halowy rocznika
2003 i młodsi.
Po raz kolejny Rodzice Naszych Młodzików
wspaniale ugościli drużyny przyjezdne,
uczestnicy rozegrali turniej na wysokim
poziomie i dużej dawce sportowych emocji.
W imprezie wzięło udział 8 drużyn
podzielonych na dwie grupy:
A: Mrągowia 1, BUKS Barczewo, Mamry
Giżycko, Mazur Ełk
B: Mrągowia 2, Granica Kętrzyn, Orlęta
Reszel, Korki Biskupiec
System gry każdy z każdym w pierwszej
i finałowej fazie turnieju, co sprzyja
zniesieniu choć w niewielkim stopniu presji
wyniku.
Młodzicy Mrągowii podzieleni na dwie
drużyny spisali się tego dnia na medal
i pokazali się z najlepszej strony.
Mrągowia 1 ostatecznie zdobyła srebrny
medal ulegając w decydującym meczu
BUKS-owi Barczewo 1:2 po bardzo
wyrównanej grze. Mrągowia 2 kończąc
turniej z jednym remisem na koncie odebrała
pamiątkowy puchar za 8 miejsce, za co należą
się duże brawa dla chłopców i Majki gdyż
z każdym meczem gra układała się coraz
lepiej i z całą pewnością ciężar wzięcia
odpowiedzialności za grę zespołu będzie
procentował w przyszłości.
Tego dnia wszystkie mecze Naszych

zawodników nagraliśmy na kamerę
i będziemy przedstawiać skróty z poszczególnych spotkań.
Dziękujemy Bratu „Suchego” za operowanie
kamerą.
Końcowa klasyfikacja:
Gr. A
1. BUKS Barczewo 7 pkt.
2. MKS Mrągowia 6 pkt.
3. Korki Biskupiec 4 pkt.
4. Orlęta Reszel 0 pkt.
Gr. B
5. Mamry Giżycko 7 pkt.
6. Mazur Ełk 7 pkt.
7. Granica Kętrzyn 1 pkt.
8. MKS Mrągowia 1 pkt.
Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy bramkarz turnieju: Rakus Mateusz
– Mazur Ełk
Najlepszy zawodnik: Mateusz Karol
„Munio” – Korki Biskupiec
Król strzelców: Bazylewicz Sebastian, 5 goli
– BUKS Barczewo.
Bartosz Idzikowski
Puchar Europy Kadetów w szabli
Eislingen 2014
W dniach 13-14 grudnia 2014 r. w niemieckiej miejscowości Eislingen odbył się
Puchar Europy Kadetów w szabli. W reprezentacji Polski wystąpił Cezary Białecki,
zawodnik pochodzący z Barczewa, obecnie
zawodnik MUKS Victor Warszawa.
Pierwszy dzień turnieju rozpoczął się
walkami drużynowymi. Do turnieju zgłosiło
się 29 drużyn. W pierwszej walce Polacy
spotkali się z drużyną Niemiec, pokonując
ich 45:35 awansowali dalej, następnym
przeciwnikiem była wyżej notowana drużyna
Italii. Nasza reprezentacja pokonała ich 45:31
i w walce o najlepszą czwórkę turnieju
spotkali się z reprezentacją Turcji. Niestety,
drużynie polskiej nie udało się pokonać
rywali. Ulegli 40:45 i zajęli wysokie 7
miejsce.
Drugi dzień turnieju to walki indywidualne. W turnieju wystartowało 214
zawodników z 28 krajów. Po stoczeniu pięciu
walk grupowych Czarek awansował do fazy
pucharowej, gdzie spotkał się najpierw
z zawodnikiem z Anglii, którego pokonał 157, następnie z zawodnikiem z Węgier,
którego pokonał 15-11. Kolejnym rywalem
Białeckiego był Francuz, który okazał się za
mocny i pokonał Czarka 15-10. Po tej porażce
Cezary Białecki odpadł z turnieju i zajął
ostatecznie 64 miejsce.
Białecki przyzwyczaił już nas do
lepszych występów, ale biorąc pod uwagę
młody wiek sportowca trzeba być cierpliwym
i liczyć na to, że w niedalekiej przyszłości
forma naszego szablisty się ustabilizuje
i będzie regularnie stawał na podium.
Bartosz Idzikowski
Ciąg dalszy na str. 16
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Turniej siatkówki „Integracja pokoleń”
o Puchar Burmistrza Barczewa
Hala Gimnazjum nr 1 w Barczewie była
areną turnieju siatkówki „Integracja pokoleń”. 20 grudnia odbyła się kolejna już
impreza sportowa, mająca na celu
zintegrowanie lokalnej społeczności. Turniej
z założenia ma być okazją do aktywności
fizycznej oraz spotkania ze znajomymi, ale
towarzyszy mu również czysta rywalizacja
i chęć wygranej.
W grudniowe popołudnie hala sportowa
była pełna pozytywnych emocji. Zbliżające
się święta przyczyniły się do wyjątkowej
atmosfery panującej na obiekcie. Nie
zabrakło również kibiców, którzy zjawili się,
aby dopingować swoje drużyny.
Formuła turnieju była czysto towarzyska.
W drużynach grały zarówno panie, jak
i panowie. Wystąpiło 9 drużyn, grając
systemem „każdy z każdym”.
Na hali pojawili się burmistrz Barczewa
pan Lech Jan Nitkowski oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie pan
Andrzej Maciejewski, aby dopingować
wszystkie drużyny, ale szczególnie tę złożoną
z radnych i pracowników Urzędu Miejskiego.
Turniej jest fantastyczną inicjatywą.
Brawa należą się panu Rafałowi Surmańskiemu, który zorganizował i koordynował
całą imprezę. Jak widać siatkówka cieszy się
dużą popularnością wśród mieszkańców.
I bardzo dobrze, bo w Barczewie są warunki
do jej uprawiania.
Bartosz Idzikowski
Mistrzostwa Powiatu Olsztyńskiego
w siatkówce mężczyzn
13 grudnia w hali sportowej Gimnazjum
im. Noblistów Polskich odbyły się Mistrzostwa Powiatu Olsztyńskiego w Halowej Piłce
Siatkowej Mężczyzn. W zawodach wzięły
udział drużyny z czterech gmin: Barczewa,
Purdy, Świątek oraz gospodarze turnieju
- Olsztynek. Była to już dziewiąta edycja tej
imprezy.
Prawidłowy przebieg zawodów zapewnili: Ryszard Zarudzik oraz Marcin
Walerzak z Warmińsko-Mazurskiego
Związku Piłki Siatkowej w Olsztynie
– sędziowie zawodów oraz Karol Kijkowski
koordynator Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej „ALPS” w Wadowicach – filia w Olsztynku. Uroczystego otwarcia turnieju
dokonali przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Wojda oraz wielokrotny reprezentant i mistrz Polski, a obecnie poseł na
Sejm RP Paweł Papke.
Turniej rozgrywany był na zasadach
„każdy z każdym”, z wyszczególnieniem
rywalizacji o późniejsze rozstawienie i awans
do par półfinałowych. Poziom rywalizacji był
bardzo wyrównany.
Czwarte miejsce w turnieju przypadło,
podobnie jak w ubiegłym roku, reprezentacji

gminy Świątki, która otrzymała pamiątkowy
dyplom za udział w turnieju.
Trzecie miejsce zajęła reprezentacja
gminy Barczewo, która odebrała z rąk
przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja
Wojdy puchar ufundowany przez posła Pawła
Papke.
Drugie miejsce zajęła drużyna gospodarzy – gmina Olsztynek a puchar, którego
fundatorem był burmistrz Olsztynka Artur
Wrochna, wręczyła w jego imieniu przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Rady
Miejskiej w Olsztynku Alicja Woźnicka.
Zdobywcą pierwszego miejsca okazała
się reprezentacja z gminy Purda, której
puchar w imieniu starosty wręczył wiceprzewodniczący Rady Powiatu Olsztyńskiego Mirosław Szostek.
Nagrody indywidualne zdobyli:
najlepszy rozgrywający - Konrad Peczyński
z Olsztynka
najlepiej zagrywający - Bartosz Łukasiak
z Purdy
najlepiej atakujący - Adrian Rybak z Barczewa
nagroda Fair Play - Paweł Ludwikowski
ze Świątek
MVP - Piotr Michalski z Purdy
Bartosz Idzikowski
V Halowy Turniej baseballowy o Puchar
Burmistrza Barczewa
18 grudnia 2014 w Barczewie młodzi
baseballiści z Warmii i Mazur walczyli
o Puchar Burmistrza Barczewa. Była to
impreza kończąca sezon baseballowy.
Barczewo już po raz piąty było areną
zmagań najmłodszych baseballistów z województwa warmińsko-mazurskiego.
Organizatorem turnieju jest Stowarzyszenie
„Wrota”, dyrekcja Szkoły Podstawowej w
Bartołtach Wielkich oraz trener Szymon
Kurdynowski.
W turnieju zwyciężyli zawodnicy z SP
Miłomłyn 1, drugie miejsce zajęła SP
Bartołty Wielkie (gospodarz turnieju), trzecie
- SP Miłomłyn II, a na czwartej pozycji
uplasowała się NSP w Lamkowie.
Wyniki spotkań:
Miłomłyn 1 - Miłomłyn 28:3
Bartołty Wielkie - Lamkowo 9:8
Miłomłyn II - Lamkowo 3:2
Bartołty Wielkie - Miłomłyn I 5:15
Klasyfikacja końcowa turnieju:
1. SP „Lider” Miłomłyn 1
2. SP Bartołty Wielkie
3. SP „Lider” Miłomłyn II
4. SP Lamkowo
Bartosz Idzikowski
Orkiestra zagrała na sportowo
Za nami 23. finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. W całej Polsce
organizowane były aukcje i zbiórki środków
na sprzęt medyczny. Wydarzeniu temu

towarzyszą różnego rodzaju akcje, mające na
celu zachęcić ludzi do wspólnego „grania”
z Orkiestrą.

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

Barczewo tegoroczny finał zorganizowało na sportowo. Już o 13.00 Barczewskie
Morsy zaprosiły mieszkańców na wspólną
kąpiel. O godzinie 14.00 ruszył I Charytatywny Bieg dla WOŚP - wymieniaj
kilometry na złotówki, zorganizowany przez
Barczewo Biega, w którym biegacze za każdą
pętlę otrzymywali środki na WOŚP. Tak akcję
opisuje oficjalny profil BARCZEWO
BIEGA:
Bieg dla WOŚP w Barczewie, to pierwsza
taka akcja. Pomysłodawcami byli Justyna
Grzywińska oraz Przemysław Menziński.
Cieszymy się, że możemy pomagać w taki
sposób innym potrzebującym. Nie wiemy
kiedy i czy kiedyś my nie będziemy korzystać
ze sprzętu zakupionego przez WOŚP. Dlatego
jesteśmy zawsze otwarci do wspierania takich
akcji, dodaje Przemek Menziński.
Dziękujemy Naszym sponsorom: Barter,
Zalesie Mazury Activ Spa oraz firmie Jarmot,
którzy wsparli naszą akcję kwotą 400 zł.
Stanęli na wysokości zadania i zaoferowali
płacić za przebiegnięty kilometr, wspomina
Justyna Grzywińska. Dziękujemy naszym
zaprzyjaźnionym biegaczom z Biskupca
i Wydmin za wsparcie biegowe. Dziękujemy
barczewskim biegaczom za wsparcie,
jednoczmy się, jest Nas więcej. Zapraszamy
na wspólne pokonywanie kilometrów na
treningach, dodaje Krzysztof Sulewski.
Dziękujemy osobom, które z dobrych chęci
wsparły Nas ponad setką pierników oraz dużą
ilością herbaty. Podsumowując:
Najwięcej przebiegniętych kilometrów
przypadło dla
1. Krzysztofa Sulewskiego 27 km,
2. Kuby Ołowskiego pokonując 25,5 km,
3. B e a t y B i e l e n i c a o r a z To m a s z a
Kisielewskiego 20,5 km.
W biegu nie zabrakło kobiet, które były
bardzo aktywne. Najmłodszy uczestnik biegu
Błażej Karpiński pokonał 12 km. Wsparło
Nas 18 twardych, odpornych na niepogodę
o r a z z c h a r a k t e re m u c z e s t n i k ó w.
Przebiegliśmy łącznie 161 rund, przeliczając
na kilometry to 225,4 km w 2 godz.
Ciąg dalszy na str. 17
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Ze sportowymi pozdrowieniami
Justyna Grzywińska
Przemysław Menziński
Krzysztof Sulewski
Barczewo Biega

Fot. Zb. Ramsko Kozłowski

Od godziny 15.00 finał WOŚP przeniósł
się na halę sportową przy Gimnazjum nr 1 im.
Ziemi Warmińskiej w Barczewie. Do godziny
17.00 można było zobaczyć pokazy
zawodników sztuk walki, m.in. EGIDY
BARCZEWO, pokaz żonglerki piłką, został
ustawiony tor CrossFit, na którym zmierzyli
się radni, nauczyciele oraz sportowcy. Odbył
się mecz między GALĄ BARCZEWO
a PISĄ, drużyny zagrały w siatkówkę i piłkę
nożną.
O godzinie 17.00 rozpoczęła się aukcja
przedmiotów przekazanych Orkiestrze.
WOŚP na sportowo okazał się doskonałym pomysłem. Wystarczy spojrzeć na
zdjęcia, aby zobaczyć ile osób zjawiło się na
hali, żeby podziwiać pokazy sportowe, ale
przede wszystkim wesprzeć Wielką Orkiestrę
Świątecznej Pomocy.
Bartosz Idzikowski
III Puchar Polski Juniorów w szabli
10 stycznia 2015 r. w Sosnowcu odbył się
III Puchar Polski Juniorów w szabli kobiet
i mężczyzn. W turnieju wystąpił mieszkaniec
Barczewa Cezary Białecki (junior młodszy),
obecnie zawodnik MUKS Victor Warszawa.
Czarek zaczął turniej rewelacyjnie, po
stoczeniu 11 walk zanotował 10 wygranych,
co dało mu awans do fazy pucharowej
z bardzo dobrym bilansem walk. W pierwszej
walce pucharowej spotkał się z zawodnikiem
AZS AWF Warszawa. Czarek swoją walkę
wygrał 15/7.
W walce o wejście do najlepszej ósemki
turnieju Czarek spotkał się z kolegą z UKS
Riposta Olsztyn Jakubem Poziemskim.
Lepszy okazał się Czarek, wygrywając 15/6,

tym samym znalazł się w najlepszej ósemce
zawodników tego turnieju.
W walce o medal Czarek spotkał sie
z zawodnikiem OŚ AZS Poznań, z którym
przegrał 4/15 i zajął ostatecznie 7 miejsce,
a zawodnik z Poznania wygrał cały turniej jak
i dwa poprzednie turnieje w obecnym
sezonie.
Czarek jako junior młodszy sprawił
niespodziankę awansując do najlepszej
ósemki 20-latków, czym bardzo przybliżył
się do wyjazdu na Mistrzostwa Europy
i Świata, które odbędą się w Słowenii
i Uzbekistanie.
Trzymamy kciuki za Cezarego Białeckiego, aby jego sportowe marzenia stały
się faktem.
Bartosz Idzikowski
Złota Egida
Grad medali na Mistrzostwach Polski
Kick Boxingu Federacji WKSF w Mińsku
Mazowieckim
17 stycznia 2015 roku w Mińsku Mazowieckim odbywały się Mistrzostwa Polski
Kick Boxingu Federacji WKSF, w których
wzięło udział blisko 250 zawodników. Nasza
9-osobowa reprezentacja zdobyła w sumie 13
medali (9 złotych, 1 srebrny, 2 brązowe).
Był to wspaniały start rozpoczynający
rok 2015. Nasi zawodnicy znakomicie spisali
się w każdej kategorii wzrostowej i wagowej.
Warto zaznaczyć, że 3 naszych zawodników
debiutowało w wyższych kategoriach wiekowych. Zawodnicy mogli walczyć w konkurencjach walk kalaki, semi contact, light
contact, light kick oraz K1 na ringu.
Ponadto na zawodach pojawiła się
legenda polskiego kick boxingu - Marek
Piotrowski, z którym można było porozmawiać i zrobić sobie pamiątkowe
fotografie.
Wyniki zawodników:
· Marsel Castalano (Egida Barczewo): dzieci
starsze – 1 miejsce walki semi contact – 125
cm;
· Maja Staniszewska (Egida Barczewo):
dzieci starsze – 1 miejsce walki semi contact
– 35 cm; 3 miejsce walki kalaki – 135 cm;
· Mikołaj Młodkowski (Egida Olsztynek):
dzieci starsze – 1 miejsce walki kalaki – 155
cm;
· Kacper Oleszczak (Egida Barczewo): kadet
starszy – 1 miejsce walki semi contact – 150
cm; 1 miejsce walki semi contact – 160 cm;
3 miejsce walki light contact – 45 kg;
· Klaudia Argalska (Egida Olsztynek):
juniorka – 1 miejsce walki semi contact + 170
cm; 1 miejsce walki light kick – 55 kg;
· Piotr Przyborek (Egida Barczewo): junior
– 3 miejsce walki semi contact – 185 cm;
2 miejsce light contact – 75 kg (zdyskwalifikowany w finale za full contact i używanie
kolana) miejsce nieklasyfikowane;
· Bartosz Zabłotny (trener KS Egida): senior

– 1 miejsce walki semi contact – 185 cm;
1 miejsce walki semi contact + 185 cm.
W kwalifikacjach odpadli: Magdalena Saczuk (Egida Barczewo) oraz Kacper Szczepański (Egida Olsztynek).
Wynik – 13 medali, w tym 9 złotych,
1 srebrny oraz 2 brązowe, dał nam miejsce w
pierwszej trójce drużyn w klasyfikacji
generalnej na dwadzieścia startujących ekip.
Był to znakomity start KS Egida, teraz na
naszych zawodników czekają egzaminy na
stopnie uczniowskie Taekwondo (24 stycznia) oraz 3-dniowy wyjazd na Mistrzostwa
Polski Taekwondo do Wieliczki w marcu br.
Bartosz Zabłotny
Dobre zawody BUKS-u
Z bardzo dobrej strony pokazali się
młodzi zawodnicy BUKS-u Barczewo.
W weekend 17-18.01.2015 w barczewskim
Gimnazjum nr 1 odbyły się dwa halowe
turnieje piłki nożnej. W sobotę grano
o Puchar Prezesa Macrosat, natomiast
w niedzielę o Puchar Burmistrza Barczewa.
Słowa uznania należą się również
organizatorom, którym udało się zaprosić
najlepsze drużyny z województwa, szczególnie panu Bogdanowi Carukowi, który był
pomysłodawcą zawodów oraz głównym
organizatorem.
W sobotnim turnieju wystąpiło 8 drużyn,
w tym dwa zespoły BUKS-u. Drużyny
złożone z zawodników rocznika 2000
i młodszych zagrały w dwóch grupach po
cztery zespoły, systemem „każdy z każdym”.
Następnie po dwa najlepsze zespoły z grup
awansowały do grupy mistrzowskiej, gdzie
również zagrały „każdy z każdym”, aby
wyłonić zwycięzcę.
Zespół BUKS I awansował do grupy
mistrzowskiej, gdzie ostatecznie zajął
czwarte miejsce. Mniej szczęścia miał zespół
BUKS II, który turniej zakończył na ósmym
miejscu.
Nagrody indywidualne:
Najlepszy bramkarz - Kornel Kamiński
BUKS Barczewo I
Najlepszy zawodnik - Dawid Pietkiewicz
WARMIA Olsztyn
Król strzelców - Dawid Pietkiewicz
WARMIA Olsztyn
KLASYFIKACJA KOŃCOWA
1. WARMIA OLSZTYN
2. GIMNAZJUM DOBRE MIASTO
3. A.P. STOMIL OLSZYN
4. BUKS I BARCZEWO
5. TĘCZA BISKUPIEC
6. CZEREŚ SPORT OLSZTYN
7. ORZEŁ CZERWONKA
8. BUKS II BARCZEWO
Niedziela należała do drużyn z rocznika
2003 i młodszych. Zespoły podzielono na
dwie grupy. Dwie najlepsze drużyny z każdej
grupy awansowały do półfinałów. BUKS I
bez problemów awansował do półfinału,
Ciąg dalszy na str. 18
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młyna w Orzechówku. Na podstawie spisu
w 1785 roku we wsi znajdował się 1 budynek.
W 1794 roku właścicielem młyna był Johann
Wagner. W 1834 roku Alojzy Grunenberg,
syn Mateusza, odnotował, że Fryderyk
Bonkowski na dawnym miejscu osady
wyorał szkielety byłych właścicieli Orzechówka.
W hierarchii społecznej właściciel młyna
należał do elity, miał także honorowe miejsce
w kościele podczas nabożeństw. W spisie
z 1820 roku oprócz młyna wodnego
wymieniony został 1 budynek i 4 mieszkańców, a w 1861 roku był młyn,
zabudowania i 7 mieszkańców (4 protestantów i 3 katolików).
W 1853 roku właścicielem młyna był
Eduard Lissau, a dzierżawił go młynarz
Wolff. Potem rodzina Woelki kupiła młyn
i zabudowania gospodarcze. W 1853 roku
przeprowadzono meliorację rzeki. Z uwagi
na niski poziom wody w 1875 roku młyn
stanął. Ostatnim młynarzem był Josef
Woelki, który urodził się 19 marca 1868 roku
w Orzechówku, a zmarł w 1984 roku w Niemczech. W 1875 roku młyn i gospodarstwo

Wydarzenia sportowe
Ciąg dalszy ze str. 17

Jubileusz 630-lecia
Orzechówko (niem. Orczechowomühle)

rodzinne liczyło 18 osób. W latach 1905
-1906 młyn rozebrano, a materiał posłużył do
zbudowania budynku gospodarczego. W tym
czasie mieszkało tam 9 osób. Rodzina Woelki
w 1978 roku wyjechała do Niemiec.
Nazwy osady: Orzechowo, Orszechowo,
Orczechowomühle pochodzą od dawnego

SKŁAD BUKS I
Sebastian Bazylewicz, Seweryn Strzelec,
Olaf Gorczyca, Adrian Czadek, Krystian
Bartoszek, Błażej Karpiński, Dawid Rydzewski
SKŁAD BUKS II
Kacper Kowalski, Jurczak, Mateusz Olesiński, Patryk Olesiński, Szymon Kowalski,
Bartłomiej Piecki, Damian Kalwasiński
Bartosz Idzikowski
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Wojciech Zenderowski

„Bogatsi w wiedzę – skuteczniejsi w działaniu”
Ciąg dalszy ze str. 9

gdzie pokonał WARMIĘ Olsztyn. W finale
piłkarze z Barczewa zmierzyli się z zespołem
NAKI Olsztyn, któremu po bardzo wyrównanym spotkaniu ulegli 0:1.
Drugi zespół BUKS-u niestety nie wyszedł
z grupy i zajął ostatecznie 10 miejsce.
Dwie nagrody indywidualne powędrowały do zawodników BUKS I. Najlepszym
bramkarzem turnieju został wybrany Sebastian Bazylewicz, najlepszym zawodnikiem
turnieju okazał się Seweryn Strzelec.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. NAKI OLSZTYN
2. BUKS I BARCZEWO
3. UKS ŚWIĄTKI
4. WARMIA OLSZTYN
5. MRĄGOWIA MRĄGOWO
6. GIETRZWAŁD UNIESZEWO
7. DKS DOBRE MIASTO
8. TĘCZA BISKUPIEC
9. GRANICA KĘTRZYN
10. BUKS II BARCZEWO

młyna wodnego nad rzeką Orzechówką. 25
stycznia 1945 roku do Orzechówka
wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej. Dziś
miejscowość nieistniejąca.

porządek w klasie; Nauczycielskie perypetie; Twoje dziecko nie musi być tyranem;
365 pomysłów na majsterkowanie; Dzieci
z zaburzeniami łączonymi; Dziecko czy
muszę ci to jeszcze raz powtarzać;
Inteligencja emocjonalna nauczycieli
gimnazjum; Jak mówić, żeby dzieci nas
słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas
mówiły; Jak zostałam nianią Polaków;
Skąd się biorą dorośli; Szkolne problemy
uczniów; Sztuka dorastania. Odpowiedzi
na pytania młodych ludzi; GIM – konspekty
lekcji wychowania do życia w rodzinie
„Wędrując ku dorosłości” dla gimnazjum
GAZETA SAMORZĄDOWA 1 (251) styczeń 2015

+ ćwiczenia do gimnazjum; 100 sposobów
motywowania siebie; 1000 łamigłówek,
zagadek logicznych; Agresywność młodzieży; Biblioterapia i bajkoterapia; Chcę
rozmawiać z moim dzieckiem o seksie; Co
ogłupia nasze dzieci; Dyscyplina i kierowanie klasą; Dzieci, alkohol, narkotyki;
Grafomotoryka. Karty pracy; Inteligencja
emocjonalna u dzieci; Jak pomagać dobrą
radą; Jak być bohaterem dla swoich dzieci;
Jak przetrwać w szkole i nie zwariować; Jak
uczyć? Wszystko co musisz wiedzieć;
Jestem, więc myślę; Komunikacja w pracy
z dziećmi i młodzieżą; Mała książka
o strachach; Nowe uzależnienia; Ortograffiti część: 1,3,4,5,6,7,8,9; Ortograffiti:
Czytam rozumiem; Ortograffiti: Piszę
coraz ładniej; Ortograffiti: Karty ortomagiczne; Przewodnik po dorastaniu;
Szczęśliwsze i prostsze życie z dziećmi;
Szkolni strzelcy; Sztuka akceptacji;
Toksyczni rodzice; Wielka księga zagadek;
Zagrożenia emocjonalne i społeczne;
Śmierć oczami dziecka; Życie na maksa.
Poradnik dla młodzieży; Dziecko nadpobudliwe. Jak zrozumieć i znaleźć
odpowiednie rozwiązania; Dziecko przed
sądem; Gniewne dziecko; Jak mądrze
wychować nastolatka. Rady praktyczne dla
rodziców i wychowawców
Małgorzata Bronowska-Waliszewska
nauczyciel bibliotekarz
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Sprawozdanie z 2 sesji Rady Miejskiej w Barczewie
Druga sesja nowo wybranej Rady Miejskiej
odbyła się we wtorek 16 grudnia 2014 roku.
Miejscem spotkania barczewskich rajców była
sala widowiskowa Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie. W obradach wzięli udział
wszyscy radni, czyli piętnaście osób. Porządek
obrad liczył 15 punktów. Najbardziej istotnymi
punktami posiedzenia były m. in.: wybór
wiceprzewodniczących rady, powołanie składów
osobowych stałych komisji Rady Miejskiej,
projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii
o wyznaczeniu aglomeracji Olsztyn oraz sprawy
bieżące.
Sesja rozpoczęła się od wystąpienia Lecha
Nitkowskiego. Burmistrz zreferował ostatnio
zakończone inwestycje, szczególnie te w ramach
funduszy sołeckich. W Odrytach zostało
ogrodzone boisko, natomiast w Skajbotach plac
zabaw został wyłożony polbrukiem. Dobiega
końca remont ratusza. Najwięcej problemów
dostarcza remont ratuszowej wieży. Długo (2
miesiące) trzeba było czekać na decyzję
konserwator zabytków, która przebywała na
zwolnieniu lekarskim. Jej podwładni nie kwapili
się do wydania wiążącej decyzji pozwalającej na
rozpoczęcie prac. Po remoncie wieża będzie
udostępniona jako punkt widokowy, który
jednorazowo pomieści 2-3 osoby. Została
ukończona dokumentacja dotycząca miejskiego
monitoringu, który będzie instalowany etapami.
W styczniu w gminie Barczewo odbędą się
warsztaty dla przedstawicieli miast, które
pretendują do bycia członkiem sieci miast
Cittaslow. Wszelkie koszty związane z pobytem
tych osób opłaci Urząd Marszałkowski. Agencja
Nieruchomości Rolnych zobowiązała się do
utwardzenia drogi biegnącej do Tumian w przyszłym roku.
Następnym punktem jaki pod obrady poddał
Andrzej Maciejewski, przewodniczący Rady
Miejskiej, był wybór dwóch wiceprzewodniczących. W wyniku tajnego głosowania zostali
nimi: Halina Bronka oraz Jarosław Bonus.
Obydwoje podziękowali za wybór. Następnie
radni zajęli się „obsadzeniem” poszczególnych
komisji merytorycznych - Komisji Rewizyjnej,
Komisji Finansów Publicznych, Komisji Sportu,
Turystyki, Kultury i Promocji Gminy, Komisji ds.
Gospodarczych i Mieszkaniowych, Komisji
Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych, Komisji
Regulaminowej oraz Komisji Rolnictwa
i Ochrony Środowiska.
Radni najpierw zgłaszali kandydatury do
poszczególnych komisji. Następnie z wybranych
członków wybierany był jej przewodniczący.
Było to głosowanie jawne.
Następy punkt obrad wywołał bardzo długą
dyskusję. Dotyczył projektu uchwały w sprawie
wyrażenia opinii o wyznaczeniu aglomeracji
Olsztyn. Zagadnienia dotyczące aglomeracji
Olsztyn przedstawił burmistrz Nitkowski. Wedle
włodarza Barczewa sprawa dotyczy gospodarki
ściekowej. Głos zabrał również Krzysztof
Zdziarstek, kierownik Wydziału Budownictwa,
Inwestycji i Ochrony Środowiska. Z argumentacją przedstawicieli barczewskiego magistratu nie zgadzał się przewodniczący
Maciejewski, który dociekał dlaczego w obrębie
aglomeracji nie znajduje się wieś Nikielkowo.
W głosowaniu radni odrzucili przygotowaną

opinię.
W kolejnym, 10 punkcie obrad, radni zajęli
się wyborem 3 osób, które oprócz burmistrza
Barczewa, będą uczestniczyły w pracach
Warmińskiego Związku Gmin. Gminę Barczewo
w tym gronie reprezentować będą: Andrzej
Maciejewski, Krystyna Mańkowska oraz Andrzej
Moszczyński.
Następny punkt obrad dotyczył zmian
w budżecie gminy, które wynikają ze zmian
w bieżących sprawach finansowych.
W interpelacjach i zapytaniach radnych
przeważającymi pytaniami były te dotyczące
zimowego utrzymania dróg. Wiceprzewodnicząca Halina Bronka zgłosiła problem
braku tablic informacyjnych, wskazujących
przyjezdnym drogę do szpitala maltańskiego.
Burmistrz odpowiedział, że generalnie potrzebne
jest oznakowanie całego miasta. Tablice
informacyjne są bardzo potrzebne. Bogdan Caruk
powiedział o braku oświetlenia na ul. Północnej
prowadzącej do gimnazjum. Burmistrz – tam
rzeczywiście jest ciemno i zachodzi potrzeba
doświetlenia tego odcinka drogi. Radny Caruk
dopytywał także co dalej z remontem zabytkowej
ul. Traugutta. Odpowiedź burmistrza była
następująca – przy remoncie tej ulicy nie tylko
konserwator zabytków postawił swoje
ograniczenia. Firma ENERGA także postawiła
żądania. Nie możemy tam zafundować bruku,
ponieważ nie wytrzymają tego ludzie i budynki.
Najlepszym rozwiązaniem byłoby podniesienie
krawężników i wylanie asfaltu. Radna Balbina
Buras pytała dlaczego Radosty, Lamkowo i
Lamówko nie mają żadnego połączenia
komunikacyjnego z Barczewem. Ponad 800 osób
jest „odciętych” od przychodni zdrowia, aptek,
urzędu itp. Radna Alina Jakończuk pytała
o przetarg na nieczystości, który wygrała
barczewska spółka ZUK. Czy stawki za wywóz
nieczystości pozostaną na niezmienionym
poziomie? Burmistrz stwierdził, że odpowiedź
będzie możliwa po analizie. Sołtys Wójtowa
Adam Perczyński pytał o postępy, jeśli chodzi
o szlak „Warmińska Niteczka”. Pytał także czy
istnieje możliwość przywrócenia kursowania
regularnej linii autobusowej do Wójtowa? Czy
możliwe jest przywrócenie negocjacji z Olsztynem w tej sprawie. Burmistrz odpowiedział,
że wybiera się do prezydenta Olsztyna m.in.
w sprawie komunikacji. A jeśli chodzi o szlak
wskazano mi nowe źródło pozyskania środków na
nowe zadania.
Adam Perczyński - Kaplityny, Wójtowo
i część Nikielkowa zostały pominięte przy budowie
internetu szerokopasmowego. Ponad 200
mieszkańców Wójtowa podpisało petycję w sprawie włączenia do tej sieci. W Urzędzie Marszałkowskim usłyszałem, że gmina Barczewo nie chce
z nimi współpracować w tej sprawie. Bardzo dużo
gmin zadeklarowało, że nie chce pobierać opłat za
przesył dla dobra ogółu. Nasza gmina nie
odstąpiła jednak od takiego poboru. Proszę
o zaproszenie dyrektora departamentu na sesję i o
rozmowę w tym temacie.
Inny temat – to teren boiska w Wójtowie – 6 lat temu moja poprzedniczka wystąpiła o teren pod
boisko. Gmina wpompowała tam pieniądze. Bramki zostały zakupione i obecnie leżą bezużytecznie. Zebranie wiejskie przeznaczyło z fun-
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duszu sołeckiego 10 tysięcy złotych na boisko. Jak
przystąpiliśmy do realizacji zadania, to się okazało, że jest tam strefa konserwatorska i nie
możemy wejść w pobliże drogi nr „16”. Straciliśmy 10 tysięcy złotych. Mam na piśmie odpowiedź z barczewskiego urzędu, która jest czystą
„psychologią”. Jak będziecie Państwo podchodzić do budżetu to proszę w sposób szczególny
podejść do Wójtowa, które jest miejscowością
bardzo prężną, a niestety nie ma nawet świetlicy.
Zebrania robimy albo u księdza albo w knajpie.
Lech Nitkowski – W miejskim planie
zagospodarowania przestrzennego nie naniesiono funkcji publicznych. Przy budowie kolejnych planów zagwarantujemy takie funkcje.
Poprzednia pani sołtys uparła się na działkę,
gdzie tego nie można robić. Jest staw w Wójtowie,
który niczemu nie służy. Być może tam, po
sprawdzeniu zapisów, można to wykupić i postawić świetlicę. Będziemy analizowali wszystko
do końca, ale należy to robić zgodnie z planem,
który był uchwalony wcześniej. 10 tysięcy nikt nie
stracił. Suma ta wróciła do budżetu. Jeśli chodzi o
internet szerokopasmowy my tego nie projektowaliśmy. Zrobił to Urząd Marszałkowski.
Wystąpili do nas o teren. Jak my możemy stworzyć
operatorom prywatnym warunki bezpłatnego
użytkowania gruntów, jeśli nie wiemy kto będzie
operatorem. Z nami nikt niczego nie uzgadniał.
My nie projektowaliśmy sieci.
Adam Perczyński - myślę, że zasadnym byłoby,
aby pan dyrektor Bułkowski wyjaśnił nam tę
sprawę.
Przewodniczący Andrzej Maciejewski przyjąłem wniosek pana Perczyńskiego i na
styczniową sesję zaprosimy pana dyrektora.
Grzegorz Gawrylczyk
Skład osobowy stałych komisji Rady
Miejskiej w Barczewie w kadencji 2014 - 2018
Komisja Rewizyjna:
1. Dorota Kaczorowska - przewodnicząca
komisji
2. Adam Dowgiałło - członek komisji
3. Kazimierz Kozon - członek komisji
4. Krystyna Mańkowska - członek komisji
Komisja Finansów Publicznych
1. Krystyna Mańkowska - przewodnicząca
komisji
2. Halina Bronka - członek komisji
3. Andrzej Maciejewski - członek komisji
4. Bogusław Matołka - członek komisji
5. Dorota Kaczorowska - członek komisji
Komisja ds. Gospodarczych
i Mieszkaniowych
1. Bogdan Caruk - przewodniczący komisji
2. Halina Bronka - członek komisji
3. Adam Dowgiałło - członek komisji
4. Kazimierz Kozon - członek komisji
Komisja Sportu, Turystyki, Kultury
i Promocji Gminy
1. Adam Dowgiałło - przewodniczący komisji
2. Jarosław Bonus - członek komisji
3. Rafał Surmański - członek komisji
4. Anna Wojszel - członek komisji
Ciąg dalszy na str. 20
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Sesje Rady Miejskiej w Barczewie
3 sesja i sesja nadzwyczajna
30 grudnia 2014 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie odbyła się sesja Rady
Miejskiej. Była to trzecia sesja nowo
powołanej po wyborach rady. Porządek
obrad liczył 22 punkty.
Sprawą priorytetową podczas sesji
okazało się ustalenie terminarza obrad oraz
prac rady na rok 2015 – omówiono
poszczególne aspekty na kolejne miesiące i
zaproponowano ramowy plan prac.
Z dyskusją spotkały się punkty dotyczące
uchwalenia i zatwierdzenia budżetu gminy.
Oprócz tego w dużym stopniu omawiano
sprawy bieżące.
Na obrady stawili się wszyscy radni,
czyli 15 osób. Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności posiedzenia przez
przewodniczącego rady, Andrzeja Maciejewskiego, rozpoczęto obrady.
Pierwszym punktem było zatwierdzenie porządku obrad. Za wnioskiem
Krystyny Mańkowskiej, przewodniczącej
Komisji Finansów Publicznych, ustalono
odrzucenie z porządku punktów 14 i 15
– uchwalenia wieloletniej prognozy
finansowej na lata 2015 - 2023 oraz
uchwalenia budżetu na 2015 rok. Wywołało
to dużą dyskusję wśród radnych. Bogusław
Matłoka stwierdził, że pierwszy raz spotkał
się z sytuacją, zwołania posiedzenia
Komisji Finansów Publicznych tuż przed
sesją Rady Miejskiej (...). Halina Bronka
wyjaśniła, że głównym powodem wniosku
był krótki czas pomiędzy sesjami oraz okres
świąteczny: W związku z tym, część
członków komisji Finansów Publicznych
uważała, iż nie możemy na tej sesji zająć się
projektem uchwalenia budżetu na 2015 rok.
Komisje nie są do tego przygotowane (...).
Burmistrz, Lech Jan Nitkowski, zaznaczył:
Na tym też posiedzeniu nie słyszałem ani

Sprawozdanie z 2 sesji Rady Miejskiej
Ciąg dalszy ze str. 19

Komisja Oświaty, Zdrowia
i Spraw Społecznych
1. Rafał Surmański - przewodniczący komisji
2. Alina Jakończuk - członek komisji
3. Andrzej Moszczyński - członek komisji
Komisja Regulaminowa
1. Andrzej Moszczyński - przewodniczący
komisji
2. Jarosław Bonus - członek komisji
3. Krzysztof Ludwiniak - członek komisji
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
1. Kazimierz Kozon - przewodniczący komisji
2. Halina Bronka - członek komisji
3. Balbina Buras - członek komisji
4. Anna Wojszel - członek komisji
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jednej uwagi dotyczącej projektu budżetu,
także jestem bardzo zdziwiony, że ten punkt
schodzi dzisiaj z porządku obrad.
Ostatecznie, porządek obrad liczył 20
punktów, całość po zmianach przyjęto.
Kolejne punkty obejmowały zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji oraz
sprawozdanie burmistrza Barczewa z prac
pomiędzy sesjami. Protokół przyjęto
jednogłośnie. W sprawozdaniu burmistrza
znalazły się elementy, takie jak: realizacja
funduszu sołeckiego, bieżące sprawy
gminy, realizacje projektów, przeprowadzone wydarzenia kulturalne i sportowe.
Punkty 5, 6 i 7 dotyczyły interpelacji
i zapytań radnych, zapytań sołtysów a także
odpowiedzi na nie. W pierwszej kolejności
przewodniczący rady zapytał zgromadzonych, czy dostali odpowiedź na
wszystkie pytania, które napłynęły w toku
poprzedniej sesji. Halina Bronka ponowiła
pytanie o udostępnienie sali w ratuszu na
kolejne sesje rady. Andrzej Maciejewski
stwierdził, że nie otrzymał odpowiedzi w
sprawie informacji o pozabudżetowych
środkach pozyskanych w 2014 roku.
Otrzymał odpowiedź, że jest to w toku
przygotowania, jednak ze względu na urlop
zdrowotny pracownika sprawa przedłuża
się. Kazimierz Kozon zaznaczył, iż prosił
o odpowiedź na piśmie w sprawie niedziałających lamp w Odrytach – zastępca
burmistrza, Dariusz Jasiński zaznaczył, że
większość awarii została usunięta, do
wymiany została na pewno końcowa lampa,
awaria ta spowodowana była przez firmę
Energa Oświetlenie. Adam Dowgiałło
stwierdził, że nie zgadza się z odpowiedzią
burmistrza odnośnie wiat przystankowych
na ulicach Wojska Polskiego i Miłej
– informacja o niewyrażeniu zgody przez
mieszkańców bloku numer 8 okazała się
niesprawdzona – zwrócił się też z prośbą
o ponowne rozpatrzenie wniosku.
Andrzej Maciejewski zaznaczył, że
wpłynęły nowe wnioski – interpelacja
Krystyny Mańkowskiej oraz zapytanie
Kaziemierza Kozona. Pierwsza dotyczyła
drogi Kaplityny - Bark natomiast druga
odnosiła się do budowy wodociągu
w miejscowości Jedzbark do rodziny
Lubińskich. Halina Bronka poprosiła
o sprawdzenie niedziałających lamp przy
straży pożarnej, a także o informację
odnośnie rozbudowy cmentarza komunalnego oraz budowy placu rowerowego –
Lech Jan Nitkowski odpowiedział: nie
wyobrażam sobie takiej pracy, gdzie
każdego radnego będę informował jak
b ę d z i e m y p ro j e k t o w a l i c m e n t a r z
komunalny czy każdą inną inwestycję,
natomiast w Urzędzie Miejskim są

merytoryczni pracownicy, którzy udzielą
wszelkich informacji. Andrzej Maciejewski
zauważył, że na posiedzeniu wspólnym
komisji rady uczestnicy mieli otrzymać
informacje o budowie skateparku, zaś
zastępca burmistrza zapewnił, że zaraz po
spotkaniu radni otrzymają informację.
Krzysztof Ludwiniak zapytał o możliwości
inwestycji firm na terenach „Grunt na
Medal”. Otrzymał odpowiedź o przetargu
ogłoszonym przez ANR. Zapytania
sołtysów dotyczyły dokończenia drogi
w Niedźwiedziu (dokończenie drogi nie jest
ujęte w prowizorium budżetowym) oraz
planu oczyszczalni ścieków w Krupolinach
(burmistrz dostarczył kosztorys do ANR).
Punkt 8 porządku obrad dotyczył informacji burmistrza Barczewa o żądaniach
odszkodowawczych w związku z nowymi
planami zagospodarowania przestrzennego. Informację tą przedstawiła Paulina
Zalewska-Wójcik, kierownik Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa. 3 wnioski, które wpłynęły, spotkały
się z odpowiedzią negatywną.
Kolejne dwa punkty dotyczyły nowej
ulicy w Nikielkowie – uchwały w sprawie
przyjęcia darowizny nieruchomości oraz
nadania jej nazwy. Sytuacja ta wiąże się
z budową linii wysokiego napięcia przez
firmę Aldesa. Andrzej Maciejewski
wytłumaczył sprawę: Linia ta będzie
przebiegała przez Nikielkowo bardzo blisko
zabudowy, w związku z tym na 3
spotkaniach konsultacyjnych z ww. firmą
ustalono, że w ramach rekompensaty firma
ta wykona nawierzchnię asfaltową wraz z
chodnikami łącznej długości 4 km. Andrzej
Maciejewski i Lech Jan Nitkowski zgłosili
uwagi, że Aldesa zakwestionowała
porozumienia z osobami prywatnymi i z
tego względu zaistniała konieczność
przejęcia gruntów. W tej sprawie odbyła się
duża dyskusja, gdyż radni zaproponowali,
by nastąpiła zmiana uchwały w paragrafie 2
- koszty manipulacyjne przejęcia darowizny pokryłaby gmina Barczewo. Alina
Jakończuk zwróciła uwagę że: do dnia
dzisiejszego nie mamy jasnej sytuacji
prawnej, ponieważ Aldesa nie ustosunkowała się do pytań i propozycji (...),
więc nie ma podstaw do przerzucenia
kosztów na gminę. Radni zastanawiali się,
czy jest jeszcze czas na przemyślenie
decyzji i jakie jest ryzyko niepodjęcia
uchwały. Udzielono głosu również mieszkańcom Nikielkowa, którzy zwrócili uwagę
na brak ryzyka przy przejęciu kosztów oraz
dobre zwyczaje systemowe, nakazujące
ponoszenie kosztów nabycia czy obdarowania przez nabywającego. Zmiana zapisu
Ciąg dalszy na str. 21
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Ciąg dalszy ze str. 20

została przyjęta. Kwestia nadania nazwy
ulicy również była sporna. Ostatecznie
zatwierdzono nazwę ulicy „Kameliowa”
i jednogłośnie przyjęto uchwałę.
W kolejnych punktach porządku, 11 i 12
podjęto uchwały odnośnie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata
2015 - 2023. Zmiany budżetu na rok 2015
były konieczne, ze względu na prawomocny wyrok w sprawie odszkodowania
dla firmy Varia Api. W Punkcie 13 Dorota
Kondratowicz, skarbnik miasta zaprezentowała wykaz wydatków, które nie
wygasają z upływem końca roku.
Punkt 14 obejmował ustalenie terminarza sesji oraz planu pracy rady. Radni
zgłosili swoje wnioski do ustalenia planu
pracy w poszczególnych miesiącach, które
obejmowały między innymi kontrolę stanu
dróg po sezonie zimowym. Terminarz sesji
został przyjęty jednogłośnie.
W kolejnym punkcie omawiano przyznanie wynagrodzenia burmistrzowi
Barczewa. Kazimierz Kozon zawnioskował o nowe, niższe stawki wynagrodzenia, ze względu na niespełnione
oczekwania wyborców. Zarzucił m.in.
liczne zaniedbania oraz niedopełnienie
obowiązków. Propozycja ta spotkała się

z dużym sprzeciwem ze strony Rady
i została odrzucona. Ostatecznie, pozostawiono burmistrzowi dotychczasowe
wynagrodzenie, przy 3% ustawowej
waloryzacji.
Punkty 16 i 17 porządku obrad
przewidywały omówienie projektów uchwały dotyczącej gminnego programu
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Halina Bronka zauważyła, że nie
zgłaszano do tej pory żadnych uwag do
pracy komisji alkoholowej. Zwróciła też
uwagę na fakt skierowania programu
głównie do młodzieży, zaś pominięcia osób
starszych. Uznano, że ze względu na prace
nad powstaniem oddziału Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, program powinien też
obejmować seniorów. Projekty uchwał
w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi
i narkomanii zostały przyjęte bez uwag.
Podczas 18 punktu obrad przyjęto
uchwałę o zwolnieniu z opłaty podatku od
nieruchomości dla nowych firm, które
obejmuje infrastruktura tzw. ostatniej mili.
Projekt przewidywał zwolnienie z podatku
dla nowych firm i sieci do roku 2021.
W czasie wolnych wniosków radni
ponownie poruszyli sprawę braku uchwalenia budżetu. Głos zabrał Jarosław Bonus:

BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nw. nieruchomości
NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE PRZEZNACZONE POD
ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ
JEDNORODZINNĄ
– Z WARUNKAMI ZABUDOWY.
1. Obręb ewidencyjny Ramsowo:
Działka Nr 148/3, pow. 1149 m2,
Cena wywoławcza: 35.000,00 zł
(w tym podatek VAT w stawce 23%).
Działka objęta jest KW
Nr OL1O/00014204/4.
2. Obręb ewidencyjny Ramsowo:
Działka Nr 148/4, pow. 1388 m2,
Cena wywoławcza: 43.000,00 zł
(w tym podatek VAT w stawce 23%).
Działka objęta jest KW
Nr OL1O/00014204/4.
Przetarg odbędzie się 4 lutego 2015 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, pokój nr 19.
Otwarcie przetargu o godzinie 8.00.
Podstawowym warunkiem przystąpienia
do przetargu jest wpłacenie wadium na

rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie do 30 stycznia 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 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.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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po raz pierwszy na przełomie kilku kadencji
nie uchwaliliśmy budżetu na sesji
grudniowej. Uważam, że osoby, które
zagłosowały przeciwko temu budżetowi nie
miały informacji, jakie konsekwencje będą
płynęły z tych decyzji. Obecny na sali
prawnik zapewnił jednak, że budżet może
być uchwalony do końca stycznia. Obecni
na sali goście mieli również wątpliwości.
Mirosława Jasińska (dyrektor ZBK): czyli
rozumiem, że nie otrzymamy żadnej
dotacji? Jutro, z dniem 31 grudnia 2014 r.
powinnam wyłączyć prąd, światło
i ogrzewanie we wszystkich świetlicach,
również na orlikach, nie sprzątać, nie robić
żadnych zadań, które mam zlecone. Dobrze
rozumiem? Na wątpliwość odpowiedział
radny Andrzej Moszczyński: na pewno
znajdzie się rozwiązanie tej sytuacji i pani
dyrektor Jasińska będzie mogła zgodnie
z planem realizować swoje zadania i nie
stanie na komisji dyscyplinarnej. Trzeba się
dowiedzieć co w takiej sytuacji możemy
zrobić.
Proponowane terminy sesji Rady Miejskiej
w Barczewie w 2015 roku:
- 27 stycznia
- 24 lutego
- 24 marca
- 21 kwietnia
- 19 maja
- 16 czerwca
- 7 lipca
- 25 sierpnia
- 22 września
- 20 października
- 17 listopada
- 8 i 29 grudnia
Nadzwyczajne posiedzenie Rady
Miejskiej w Barczewie
W dniu 9 stycznia zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej. Odbyło
się ono o godzinie 9:00 w sali widowiskowej CKiPG w Barczewie. Celem sesji
było zatwierdzenie budżetu na 2015 rok. Po
stwierdzeniu prawomocności obrad,
zatwierdzono porządek obrad, który liczył
7 punktów.
W punkcie 3 obrad przewodniczący
poszczególnych komisji pozytywnie
zaopiniowali proponowany budżet z zastrzeżeniem, że na kolejnych sesjach zostaną wniesione autopoprawki. W punktach
4 i 5 radni zadecydowali o przyjęciu
uchwały budżetowej i uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej.
Punkt 6 obrad dotyczył zatwierdzenia
dotacji przedmiotowej dla ZBK. Radni
jednogłośnie zadecydowali o przyznaniu
dotacji.
Bertrand Abramczyk
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Dziękuję
za dobre serce
Podaruj swój 1% podatku
na leczenie i rehabilitację
Michała Łukaszuk.
Nie pozwól by Urząd Skarbowy
decydował za Ciebie!
Fundacja Dzieciom
“Zdążyć z pomocą"
Numer KRS 0000037904
Warszawa
tytułem: 1% OPP na leczenie
dziecka nr 8038 Michał
Łukaszuk.

CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY
W BARCZEWIE

ZAPRASZA NA ZAJĘCIA
zapraszamy dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia plastyczne,
muzyczne, multimedialne, teatralne i inne.
Szczegółowy rozkład zajęć dostępny jest w sekretariacie
oraz na stronie internetowej:
www.ckipg.barczewo.pl

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

