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Z Urzędu Miejskiego

Zabytek Zadbany 2017
Skarbiec Kultury Europejskiej, dawny kościół poewangelicki,
przeszedł procedurę formalną i zakwalifikował się do konkursu
„Zabytek Zadbany 2017” w kategorii „Adaptacja obiektów zabytkowych”. Celem ogólnopolskiego konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków jest
wypromowanie zabytkowych obiektów oraz utrzymanie estetycznego
wyglądu budynków. Do konkursu zakwalifikowało się 6 obiektów
z województwa warmińsko-mazurskiego, a łącznie 94 obiekty z 15
województw. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni na uroczystej gali,
która odbędzie się 19 kwietnia w Bydgoszczy.
W latach 2013-2014, w ramach projektu Wzrost atrakcyjności
turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów
dziedzictwa kulturowego, obiekt przeszedł rewitalizację. Po
zakończeniu prac w dawnym kościele powstał Skarbiec Kultury
Europejskiej, który zaczął funkcjonować jako galeria sztuki, mała sala
koncertowa oraz miejsce, gdzie odbywają się liczne uroczystości,
wykłady i seminaria.

Znamy Super Sołtysa
powiatu olsztyńskiego!

Polska Federacja Hodowców Bydła
i Producentów Mleka
- wyróżnieni hodowcy
Dnia 16 marca 2017 roku, w W-MODR w Olsztynie, odbyło się
coroczne spotkanie hodowców bydła mlecznego, organizowane przez
olsztyński oddział Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów
Mleka w Warszawie oraz Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców
Bydła Mlecznego w Olsztynie. Podczas konferencji wyróżnieni zostali
najwięksi hodowcy bydła i producenci mleka z terenu gminy Barczewo.
Pan Ryszard Wagner w rankingu najlepszych obór od 51 do 150 krów za
rok 2016 uzyskał najwyższy wynik w powiecie olsztyńskim. Wyróżnieni
producenci otrzymali również listy gratulacyjne od pana Lecha Jana
Nitkowskiego – burmistrza Barczewa.

Podczas uroczystej gali, która miała miejsce 17 marca,
poznaliśmy Super Sołtysów wyłonionych w plebiscycie
„Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”. W konkursie
wzięło udział 620 kandydatów z całego województwa. Tytuł
„Super Sołtysa 2017” powiatu olsztyńskiego został przyznany
panu Kazimierzowi Biegackiemu, sołtysowi wsi Wipsowo.
Uzyskany tytuł jest prestiżowym wyróżnieniem za wkład
w rozwój sołectwa. Super Sołtysowi, z okazji otrzymanej
nagrody, serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych
sukcesów złożył pan Lech Jan Nitkowski, burmistrz Barczewa.

Wyróżnienia otrzymali:

Samorządowy Dzień Sołtysa
W Ostródzie, 3 marca 2017 roku, z okazji Samorządowego Dnia Sołtysa, marszałek Warmii i Mazur Gustaw Marek
Brzezin wręczył wyróżnienia sołtysom. Doceniono osoby szczególnie zaangażowane w działania mające na celu
aktywizację lokalnych społeczności, rozwijanie wiejskiego krajobrazu oraz wzrost atrakcyjności turystycznej.
Wśród wyróżnionych sołtysów znalazł się pan Adam Perczyński, sołtys Wójtowa.
Teksty: Ewa Dębek - Urząd Miejski w Barczewie, Informacja Turystyczna, zdjęcia: archiwum UM/IT (3).
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Z Urzędu Miejskiego
Plany i nadzieje lokalnych przedsiębiorców.
Jakie mają koncepcje w 2017 roku?
O prowadzonych inwestycjach
budowlanych w Barczewie opowiedział pan
Andrzej Siwik, przedstawiciel rodzinnej
firmy Tech-Bet sp. z o.o, która wybudowała
osiedle Zielone Wzgórza.

nasłonecznionej. Ceny mieszkań na parterze
są o 100 zł/mkw tańsze. Najtańsze
mieszkanie można nabyć za około 100 000
zł. Najtańsze mieszkanie z wykończeniem
kosztowało około 130 000 zł. Są to

Wybudowaliście osiedle Zielone Wzgórza
w Barczewie. Czy jest zainteresowanie
kupnem mieszkania w miejscowości
położonej 17 km od Olsztyna?
Tak, jest duże zainteresowanie kupnem
mieszkań. Już w przedsprzedaży
sprzedajemy około 80% mieszkań.
Mieszkania w pierwszym wybudowanym
budynku w około 60% zostały zakupione
przez mieszkańców gminy Barczewo.
W kolejnych budynkach mieszkania
nabywali głównie klienci spoza Barczewa.
Nabywców przyciąga niewielka odległość
od Olsztyna, przystępne ceny mieszkań oraz
przyzwoity standard budynków.
Klienci z jakich miast najczęściej
nabywają mieszkania i osiedlają się
w Barczewie?
Około 40% klientów pochodzi z Olsztyna.
Mamy również dużą ilość klientów z Biskupca i Dobrego Miasta, ale mieszkania
nabywają osoby z całego województwa
warmińsko-mazurskiego.
Jakie wymagania ma dziś klient, czego
oczekuje? Jakie są ceny mieszkań? Jakie
mieszkania sprzedają się najlepiej?
Ceny mieszkań mieszczą się w przedziale
od 2 700 zł/mkw do 3 300 zł/mkw. W cenie
2 700 zł/mkw znajdują się mieszkania na
ostatniej kondygnacji. Mieszkania w cenie
3 300 zł/mkw są mieszkaniami o mniejszym
metrażu, na kondygnacji drugiej i trzeciej,
położone od strony bardziej

mieszkania z aneksem kuchennym wraz
z pokojem dziennym, sypialnią i łazienką.
Tego typu mieszkania znajdują się na
parterze. Klienci są również zainteresowani
projektami na aranżację mieszkań. Projekt
taki posiadamy jako przykład dobrego,
funkcjonalnego rozwiązania.
Małe mieszkania najczęściej kupują młode
pary. Z ich opinii wynika, że w takim
mieszkaniu można mieszkać nawet z
jednym dzieckiem i gdyby jeszcze raz mieli
kupić mieszkanie, to również zakupili by
mieszkanie o małym metrażu. Mówi się, że
Polacy lubią małe mieszkania. Ale to nie
jest prawdą. Każdy szuka mieszkania
odpowiedniego do własnego budżetu.
Według niektórych klientów lepiej w życiu
nie rezygnować z innych dóbr na rzecz
droższego mieszkania. Nie ma reguły
mówiącej o tym, kto kupuje duże
mieszkania, takie o powierzchni około 100
mkw. W tym przypadku nie ma
powtarzających się schematów. Często
klienci stawiają warunek, że zakupią
mieszkanie wraz z garażem. Niestety,
jesteśmy w stanie zapewnić garaże tylko
dla 33% klientów.
Z jakiego powodu małe mieszkania są
droższe na metrze kwadratowym?
Wynika to z obciążenia mniejszej
powierzchni mieszkania udziałem
infrastruktury liczonej dla 1 lokalu.

Fot. Archiwum Tech-Bet sp. z .o.o
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Jaki metraż mają najmniejsze
mieszkania?
Najmniejsze mieszkania mają powierzchnię
32 mkw. Mieszkania te są funkcjonalne,
mają aneks kuchenny, szafę w przedpokoju,
w sypialni mieści się duża szafa na ścianie,
łóżko oraz biurko pod komputer.
Na jakim etapie obecnie jest budowa
osiedla Zielone Wzgórza?
Obecnie można nabyć mieszkania
w budynku nr 5 i 9. Na 79 mieszkań
niesprzedanych jest 6. W chwili obecnej
wykonywane są prace w dwóch budynkach
29-lokalowych. Na osiedlu rozpoczniemy
budowę ostatniego budynku, w którym
można wpisać się na listę osób
oczekujących na dany lokal. Za około pół
roku nie będzie już komfortu znalezienia
każdego typu mieszkań z oferty. Ostatni
budynek zostanie ukończony wiosną 2018
roku. Po ukończeniu budowy przystąpimy
do wykończenia infrastruktury osiedlowej,
nasadzimy roślinność. Za sprawą budowy
zmieniło się ukształtowanie terenu, który to
spróbujemy uporządkować w taki sposób,
aby poprawić estetykę. Chcemy, aby klient
wiedział, że o niego dbamy.
Jakie ma Pan plany po zakończeniu
budowy osiedla Zielone Wzgórza?
Planujemy budowę nowych obiektów
wielorodzinnych w niedalekim sąsiedztwie
osiedla Zielone Wzgórza. Nowe osiedle
powstanie po przeciwnej stronie Osiedla
Zielone Wzgórza – po drugiej stronie DK
nr 16 i będzie rozciągać się aż do Barczewskiego Dworu. Jesteśmy na etapie przygotowań formalnych. Rozpoczęcie budowy
planujemy w 2018 roku. Nowe osiedle będzie bardziej zróżnicowane, jeśli chodzi
o formę zabudowy oraz standard. Powstaną
mieszkania dopasowane do budżetu nabywcy. Będzie można nabyć mieszkania niskobudżetowe oraz drogie, o bardzo wysokim
standardzie. Osiedle będzie zlokalizowane
na dużym terenie, gdzie nie będzie ścisku i
będzie duża ilość zieleni. Obecnie prowadzimy prace projektowe, zasięgamy opinii
oraz zapoznajemy się z poglądami fachowców w tej branży. W pobliżu powstają już
nowe inwestycje, między innymi centrum
handlowe.
W jakiej cenie będzie można nabywać
mieszkania na nowym osiedlu?
Naszym marzeniem jest wybudowanie
mieszkań niskobudżetowych w cenie od
2 500 zł/mkw. Będą również mieszkania
w cenie 4 000 zł/mkw
Co skłoni mieszkańców do zakupu
mieszkań na nowym osiedlu?
Klienci szukają mieszkań poza miastem,
gdzie jest dużo przestrzeni oraz zieleni, ale
nie chcą mieszkać daleko od infrastruktury.
Klienci poszukują mieszkań w budownictwie pozaśródmiejskim, ale w miejscu,
skąd wszędzie jest blisko.
Ciąg dalszy na str. 5
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Ciąg dalszy ze str. 4

Plany i nadzieje lokalnych przedsiębiorców.
Jakie mają koncepcje w 2017 roku?

Plany i koncepcje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedstawiła również pani Irena Szczepańska,
właścicielka Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Stary Folwark w Tumianach”,
przynależącego do krajowej sieci Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur
i Powiśla, laureatka nagrody „Perła Warmii
i Mazur”.
We wrześniu 2016 roku odebrała Pani
prestiżową nagrodę „Perła Warmii i
Mazur”. Jakie produkty zdobyły uznanie
w ogólnopolskim konkursie „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki
Regionów”?
„Perła Warmii i Mazur” jest konkursem na
najlepsze produkty i potrawy regionalne.
Uznanie jury zdobyła nasza zupa Gulaszowa Karmuszka oraz Sandacz w Ogrodzie Warzyw. Nagroda została przyznana
podczas targów w Poznaniu „Smaki
Regionów”. Nasze produkty cieszyły się
bardzo dużym zainteresowaniem.
Jest to już kolejna nasza tak prestiżowa
nagroda – wcześniej, w 2015 r., otrzymaliśmy Certyfikat Jakości na Usługi
Hotelarskie i Gastronomiczne, a w 2012 r.
za Tradycyjną Zupę Warmińską, którą
mieliśmy okazję ugościć naszych
honorowych gości z rodzinami: aktorów
Cezarego i Katarzynę Żak oraz Tadeusza
Drozdę.
Zbliża się sezon turystyczny. W jaki
sposób planuje Pani zachęcić turystów,
aby odwiedzali Ośrodek SzkoleniowoWypoczynkowy „Stary Folwark
w Tumianach”?
Planujemy wzbogacić naszą ofertę.
Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę nowej
wędzarni – będzie to wędzarnia „starofolwarczna”. Ta, którą mamy obecnie, nie
jest wydajna. Po wybudowaniu nowej
wędzarni będziemy sprzedawać wędzonki
do sklepów i za granicę – do Rosji oraz
Niemiec. Chcielibyśmy zacząć wędzić
w nowej wędzarni już na święta wielkanocne. Przygotowaliśmy również ofertę
wielkanocną z nowymi daniami. Wędzić
będziemy tradycyjne wyroby oraz ryby.
Sezon turystyczny trwa od czerwca do
września i w tym okresie co roku mamy
dużo gości. Zimą gości jest mniej.
Skąd najczęściej przyjeżdżają do Was
turyści?
Najwięcej turystów przyjeżdża do nas
z Polski: Warszawy, Katowic i Krakowa,
ale mamy również gości zagranicznych,
m.in. z Litwy, Niemiec, Rosji i Anglii.
Wielu gości przyjeżdża do nas cyklicznie.
Rezerwacji można dokonywać online,
jesteśmy na booking.com.
Obecnie mamy już rezerwacje nawet na
2018 rok.
Jak radzicie sobie zimą? W jaki sposób
zachęca Pani turystów, aby przyjeżdżali

Fot. Archiwum Stary Folwark Tumiany

do Starego Folwarku również zimą, poza
sezonem turystycznym?
Zimą, tak samo jak latem, zajmujemy się
organizacją wesel oraz prowadzimy catering. Catering dostarczamy do Barczewa,
Olsztyna oraz innych miejscowości.
Naszymi klientami są firmy oraz klienci
indywidualni. Mamy duże doświadczenie
w prowadzeniu szkoleń dla firm.
W ubiegłym roku w Starym Folwarku
powstała m.in. strefa spa: sauna, siłownia
oraz gabinet masażu.
Głównym problemem zimą są duże koszty
utrzymania, gości jest mniej, a żyć trzeba
przez cały rok. Od września 2017 roku,
w okresie wrzesień-czerwiec, będziemy

wynajmować część budynków firmie
z Olsztyna, która poprowadzi Ośrodek
Socjoterapii. W ośrodku będą dzieci z 2
oraz 3 klasy gimnazjum, a od przyszłego
roku w planach jest, żeby pomoc mogły
znaleźć dzieci szkoły podstawowej. Jeśli
firma się rozwinie i uzyska akceptację
kuratorium oświaty i burmistrza, być może
uda się zorganizować naukę zawodu.
Ośrodek bardzo chętnie widziałby uczniów
w zawodzie kucharza.
Ewa Dębek
Urząd Miejski w Barczewie,
Informacja Turystyczna

Sukces gminy Barczewo w konkursie
na dofinansowanie budowy infrastruktury
Mieszkańcy gminy Barczewo są największym beneficjentem środków rozdysponowanych w pierwszym konkursie przez
Lokalną Grupę Działania „Południowa
Warmia”.
Spośród wszystkich wniosków złożonych przez gminy, stowarzyszenia, OSP
i parafie z terenu 8 gmin zrzeszonych w LGD
aż 3 z 7 wybranych do dofinansowania
dotyczą zadań realizowanych w gminie
Barczewo. Najwyżej został oceniony wniosek Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora
Linowskiego w Łęgajnach pt. „Mała infrastruktura jeziorowa” (kwota wsparcia 47 200
zł) – serdecznie gratulujemy!
Wniosek będzie realizowany w partnerstwie
z gminą Barczewo.
Z kolei oba wnioski przygotowane przez
pracowników Urzędu Miejskiego w Barczewie zostały ocenione najwyżej spośród
wszystkich złożonych przez jednostki
sektora finansów publicznych. Z tej puli
GAZETA SAMORZĄDOWA 2 (272) marzec 2017

jedynie projekt pt. „Anielski plac zabaw
w Kaplitynach” (kwota wsparcia 46 904 zł)
otrzymał dofinansowanie. Projekt pt. „Rozbudowa placu sportowo-rekreacyjnego
w Marunach z dostosowaniem dla osób
niepełnosprawnych”, mimo że był drugi na
liście, ze względu na limit środków nie
otrzymał wsparcia.
Wśród dofinansowanych znalazł się
także wniosek złożony przez Lokalną Grupę
Rybacką „Pojezierze Olsztyńskie”, przygotowywany przy wsparciu pracowników
Urzędu Miejskiego w Barczewie, pt.
„Modernizacja, przebudowa, aktualizacja
i oznakowanie szlaków turystycznych w gminie Barczewo” (kwota wsparcia 47 499,15
zł).
Aneta Janikowska-Kiśluk
Urząd Miejski w Barczewie,
Informacja Turystyczna
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Radosne powitanie wiosny w Barczewie!
W ostatnim czasie pogoda nie za bardzo
nastrajała do radości. Mimo to dzieci i młodzież z gminy i miasta Barczewo, a dokładniej
z Przedszkola Miejskiego, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego oraz
Zespołu Szkół w Barczewie, w niezwykle
kreatywny sposób przywitali nadejście wiosny
i naprawdę ją zachęcili do przybycia.
Przedszkolaki wraz z nauczycielami, prowadzącymi ośrodki zainteresowań, przygotowały
montaż słowno-muzyczny i kiedy smutna
wiosna przyszła w zielonej sukience, rozdając
kwiaty dzieciom, one ozdobiły nimi smutną
sukienkę wiosny. Ze wspólna piosenką na
ustach wszyscy razem zmienili ozdoby
przedszkola z zimowych na wiosenne.
Uczniowie wraz z nauczycielami Szkoły
Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego
wzięli udział m.in. w olimpiadzie zdrowotnosportowej i konkursie unijno-matematycznym,
a każda klasa przygotowała marzanny wg
własnego oryginalnego pomysłu, z którymi

przemaszerowali wielkim barwnym korowodem, odwiedzając burmistrza Barczewa.
Następnie marzanny zostały wyeksponowane
na ogrodzeniach szkoły tworząc niesamowitą
wystawę wzbudzającą zachwyt wszystkich
przechodniów!
Gimnazjaliści Zespołu Szkół w Barczewie również wykazali się pomysłowością,
aby sprowadzić do nas wiosnę. Dobrze się
bawili, uczestnicząc w turniejach piłkarskich,
w których wzięli udział uczniowie,
absolwenci i nauczyciele. Odbyło się również
ognisko przy Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz przemarsz ulicami miasta w przebraniach, ze wspólną marzanną. Gimnazjaliści
również po drodze zawitali do Urzędu Miasta.
Tak kolorowo i radośnie dawno nie było
w naszym mieście, dlatego Pani Wiosna nie
miała wyjścia i po prostu przyszła!
Magdalena Łowkiel-Klimek
Fot. Archiwum organizatorów

Poetycko-muzyczny Dzień Kobiet
Z okazji Dnia Kobiet, Klub Poetów
Ziemi Barczewskiej zaprosił wszystkie
panie oraz panów do Salonu Muzycznego
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
na spotkanie z poezją, które odbyło się
7 marca. Gościem specjalnym był dr Feliks
Walichnowski, socjolog, dziennikarz i nauczyciel akademicki, pisarz, wydawca, regionalista, autor wielu książek socjologicznych i tomików poezji.
Autor podzielił się z nami wierszami,
które napisał specjalnie dla kobiet, a nawet
Fot. Archiwum CK-B
specjalnie na ten wieczór. Bardzo ciekawie
opowiadał interesujące historie, wzbudzając zachwyt i dyskusje wśród słuchaczy. Wiersze
poświęcone kobietom zaprezentowali również poeci należący do klubu. Ale podczas spotkania
nie zabrakło też muzyki. Na kameralnej scenie wystąpiły Emilka i Dorotka Zielińskie z Łęgajn,
uczennice barczewskiej filii Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach. Na flecie
i skrzypcach zaprezentowały melodie węgierską i amerykańską oraz Toffee Tango. Panie
podczas spotkania otrzymały od poetów okolicznościowy kwiatek.
Pan Feliks Walichnowski rok temu przekazał do zbiorów biblioteki barczewskiego Salonu
Muzycznego cały swój dorobek pisarski i wydawniczy, który nazwał „Biblioteka w plecaku”.
Jest ona dostępna dla Państwa w godzinach pracy Salonu, do którego serdecznie zapraszamy.
Każdej Pani i każdemu Panu, czyli wszystkim bez wyjątku, życzymy pięknej wiosny i tego, co
najlepsze!
Magdalena Łowkiel-Klimek

List do redakcji
POEZJA W SALONIE MUZYCZNYM
W przeddzień Dnia Kobiet, w Salonie Muzycznym w Barczewie, miałem zaszczyt
uczestniczyć w zebraniu miejscowych poetów – amatorów. Własne teksty recytowało sześć
pań i sześciu panów. Zaprezentowano dużą wiedzę o sztuce pisania rymów, o tym, co ważne
w bieżącym życiu społecznym i co autorzy zapamiętali z minionych lat.
Czym to spotkanie różniło się od podobnych, organizowanych w Olsztynie, na których
bywam? Było – tak mi się wydaje – bliżej życia, mniej upiększone wykwintnymi słowami, ale
bardziej swojskie, łatwiej wpadające do ucha.
Nie brakowało również tekstów dowcipnych, w czym przodowali panowie, i takie wiersze
cieszyły się największym uznaniem pań. Przecież kobietom ten wieczorek artystyczny był
dedykowany.
Feliks Walichowski
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Studencki sukces Barczewianki

Fot. M. Przywoźna

Monika Jasińska z Barczewa, studentka
III roku ratownictwa medycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wraz z dwójką kolegów, również
studentów – Michałem Achramowiczem
z Mrągowa i Jakubem Jankowskim z Rypina
– brała udział w X Ogólnopolskich
Zimowych Manewrach Ratowniczych
w KPP w Lidzbarku Warmińskim. Tematem
przewodnim były wypadki w pracy.
Uczestnicy musieli zmierzyć się z różnorodnymi konkurencjami, np. zabezpieczeniem poszkodowanych po m.in. upadku
z wysokości, poparzeniach chemicznych, po
wypadku samochodowym, przygnieceniu
przez łyżkę od koparki itp. Drużyna
z barczewianką w składzie poradziła sobie
znakomicie, zajmując I miejsce, otrzymując
dyplom i puchar. Członkowie zwycięskiej
drużyny oprócz tego, że studiują, to również
pracują i regularnie podtrzymują swoją
kondycję poprzez m.in. biegi. Monika
natomiast trenuje piłkę nożną w AZS UWM
Olsztyn. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
Magdalena Łowkiel-Klimek

Informacje

ANIOŁY SUKCESU I TYTUŁ BARCZEWIANINA ROKU 2016 PRZYZNANE
Jak co roku niemałych emocji dostarczyła
nam gala wręczenia Aniołów Sukcesu,
honorowych dyplomów i przyznania tytułu
Barczewianina Roku. Tegorocznych laureatów poznaliśmy 18 marca, na uroczystym
spotkaniu w Skarbcu Kultury Europejskiej.
Anioły Sukcesu to konkurs organizowany
przez Radę Miejską w Barczewie, skierowany
do wyróżniających się i działających na rzecz
naszej lokalnej społeczności osób fizycznych
i innych podmiotów z terenu gminy Barczewo.
W tym roku główna komisja, składająca się
z przewodniczących stałych komisji merytorycznych rady, rozpatrzyła 15 zgłoszeń i postanowiła przyznać 6 statuetek Anioła Sukcesu i 8
honorowych dyplomów.
Nagrodę główną, czyli statuetkę Anioła
Sukcesu w kategorii Kultura i Oświata
otrzymała Renata Kosin. Barczewska pisarka,
autorka takich powieści, jak „Mimo wszystko
Wiktoria”, „Bluszcz prowincjonalny”, „Tajemnice Luizy Bein”, „Sekret zegarmistrza”,
„Kołysanka dla Rosalie”. Renata Kosin jest
także autorką zbioru scenariuszy teatralnych,

Fot. Archiwum CK-B

które reżyserowała, pracując z młodzieżą.
W jej powieściach możemy odnaleźć
nawiązania do Barczewa. Książki pisarki
podbijają serca polskich czytelników, którzy
już teraz wyczekują kolejnej książkowej
premiery zapowiedzianej na czerwiec tego
roku i zatytuowanej „Tatarka”.
W tej samej kategorii przyznano także
honorowy dyplom, który wręczono Krystynie
Szter, prezes barczewskiego oddziału
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego

Pojezierze i sołtys miejscowości Kaplityny.
Pani Krystyna od lat animuje życie kulturalne
w naszej gminie i jako prezes już drugą
kadencję sprawuje nadzór nad barczewską
Galerią Sztuki Synagoga.
Kolejną z kategorii, w której przyznano
wyróżnienia tego wieczoru, był Sport.
Dyplomy honorowe otrzymali: Sławomir
Żarejko – zawodnik teakwondo, wielokrotny
mistrz Polski Seniorów, Mistrz Europy
Seniorów z 1992 roku i inicjator powstania
grupy „Salka Fit”, Przemysław Menziński –
biegacz, animator sportu, założyciel
barczewskiego stowarzyszenia biegowego
„Barczewo Biega”, Roman Kolberg i Marek
Waliszewski – wieloletni trenerzy klubu
sportowego „Tempo Ramsowo-Wipsowo”.
Anioła Sukcesu w kategori Sport otrzymała
najlepsza kolarka w historii Warmii i Mazur,
Małgorzata Jasińska.W latach 2009, 2010
i 2015 została mistrzynią Polski seniorek
w indywidualnym wyścigu szosowym, a w
latach 2005 i 2008 wicemistrzynią w tej
Ciąg dalszy na str. 12

Niezwykłe akcje dla potrzebującego Fabianka z Barczewa
Fabianek Dargiewicz ma 2,5 roku i jest
barczewianinem. Od dwóch lat choruje na
ciężką chorobę SMA, czyli rdzeniowy zanik
mięśni, schorzenie nerwowo-mięśniowe
o podłożu genetycznym. Rodzice i cała rodzina
wytrwale walczy o jego zdrowie, a sam
chłopczyk dzielnie znosi kuracje, częste
wizyty w szpitalach i wyjazdy na leczenie.
Postępy choroby można spowolnić poprzez
codzienną rehabilitację, dzięki specjalistycznemu sprzętowi. Chorobę spowalnia
również nowy lek, który w tej chwili chłopiec
przyjmuje w zastrzyku dolędźwiowym
podczas regularnych wizyt w Szpitalu Gemelli
w Rzymie. Te wszystkie działania pochłaniają
niewyobrażalne środki pieniężne, ponad siły
rodziny. Chłopiec jest podopiecznym Fundacji
„Przyszłość dla Dzieci”. Mimo tego rodzice
szukają różnych sposobów przyspieszenia
leczenia cierpiącego syna, aby dać mu szansę
na lepsze życie. Rodzina ma również wsparcie
przyjaciół, znajomych i mieszkańców m.in.
Barczewa. Od roku w Ochotniczej Straży
Pożarnej w Barczewie, w całym mieście,
w sklepach, domach w regionie, a nawet w
całej Polsce zbierane są nakrętki na rzecz
Fabianka, których udało się już zgromadzić
potężne ilości i akcja nadal trwa. Do pomocy
w zbieraniu nakrętek zgłosili się również
studenci Wydziału Ochrony Środowiska
UWM w Olsztynie, którzy podczas tegorocznej Kortowiady planują zbierać nakrętki
na rzecz Fabianka.
Jak opowiedział mi tata chłopca, pan Piotr
Dargiewicz: „zaraz po strasznej diagnozie, gdy
zorientowaliśmy się, co to za choroba,
postanowiliśmy, że nie będziemy się
poddawać, chować przed światem, tylko

Fot. Archiwum rodziny

działać, aby pomóc synowi. Wiele rodzin
zostaje samych i cierpi w ukryciu ale to nie jest
żadne wyjście”. Rodzice Fabianka założyli
profil „Pomagamy dla Fabisia” na portalu
społecznościowym, na którym opisują niemal
każdy dzień z życia syna, zdając relacje
z przebiegu wizyt w szpitalach i kolejnych
rehabilitacji. Pan Piotr odwiedził wszystkich
znajomych, przyjaciół i znane osoby, prosząc
o wsparcie w każdej postaci. W akcję włączyło
się kilkaset osób z Barczewa i całej Polski.
W marcu tego roku siostra cioteczna
Fabianka, Patrycja Piórkowska, również barczewianka i wielka fanka znanej piosenkarki
Dody, postanowiła napisać list do swojej
idolki. Przekonała ją, aby spośród ogromnej
ilości listów od wielu potrzebujących osób,
właśnie na rzecz małego chłopca z Barczewa
GAZETA SAMORZĄDOWA 2 (272) marzec 2017

był wylicytowany urodzinowy samochód
gwiazdy. Fabianek z tatą, Patrycja oraz Doda
wystąpili w telewizji śniadaniowej i nagłośnili
całą akcję. Dochód z licytacji wraz z przejażdżką z gwiazdą będzie w całości przekazany
na leczenie Fabianka. Licytować można do
końca kwietnia na stronie internetowej:
www.allegro.pl/doda-urodzinowy-samochódi6755502061.html.
To są naprawdę niesamowite wydarzenia,
ale też Fabian i jego rodzice są niezwykle
odważnymi ludźmi. Fabianek daje siłę
i energię do działania wszystkim dookoła. Pan
Piotr mówi, że za życzliwość i pomoc chciałby
każdego dnia dziękować tym niezliczonym
osobom, których nawet nie sposób wymienić.
Jednym tchem tylko dziękuje rodzinie,
przyjaciołom, znajomym, osobom indywidualnym, sportowcom, politykom, a wśród
nich m.in posłom na Sejm: Jackowi Protasowi
i Pawłowi Papke, sportowcom: Joannie
Jędrzejczyk, Tomaszowi Zahorskiemu,
Jarkowi Ładzie, Szymonowi Bońkowskiemu,
Tomaszowi Szewczakowi, Pauli Plichcie,
Piotrowi Hatowskiemu, Mamedowi Khalidovowi i jego bracie Aslambekowi Saidovowi,
Grzegorzowi Buczkowi, Piotrowi Skibie,
Adrianowi Buholzowi, Krzysztofowi Przybyszowi, całemu Klubowi Stomil Olsztyn,
strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej
w Barczewie, a w szczególności Mariuszowi
Dowgialle i wielu innym niewymienionym tu
osobom.
Tymczasem walka o zdrowie Fabianka
nadal trwa. Życzymy przede wszystkim dużo
zdrowia i siły również rodzicom, rodzinie
i przyjaciołom, którzy go wspierają.
Na podstawie wywiadu
Magdalena Łowkiel-Klimek
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O dawnych tradycjach - Wielkanoc
Począwszy od roku 1945, na terenie
gminy Barczewo następowało połączenie
dwóch tradycji, w tym świąt kościelnych.
Ludność napływowa z różnych stron dawnej
Rzeczypospolitej, przybywająca w ramach
osadnictwa, przywiozła swoje tradycje. Tak
dołączyli do niewielkiej liczby zastałych tu
Warmiaków i Niemców. Potem, z biegiem lat,
różnice kulturowe i obyczajowe zaczęły się
zacierać, gdyż jednym z integrujących
czynników mieszkańców dawnego dekanatu
wartemborskiego była religia, w większości
zaś wyznanie rzymsko-katolickie. Warto
przypomnieć historię tych tradycji, a także
pierwsze wydarzenia z powojennej historii
Barczewa.
Przypomnijmy, że tydzień poprzedzający Wielkanoc stanowi okres wspomnienia najważniejszych dla wiary chrześcijańskiej wydarzeń i jest nazywany Wielkim
Tygodniem. Ostatnie trzy doby tego
tygodnia: Wielki Czwartek (wieczór), Wielki
Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania znane są jako Triduum
Paschalne. Warto więc przybliżyć historię
Wielkanocy – święta chrześcijańskiego
obchodzonego na pamiątkę zmartwychwstania Jezusa w pierwszą niedzielę po
pierwszej wiosennej pełni księżyca przypadającej po dniu 20 marca. Jeżeli pełnia
przypada na niedzielę, to uroczystości
przenoszone są na następną niedzielę.
Zwyczaje ludowe na Warmii związane
z Wielkanocą występowały w postaci
obrzędów, wiążących się z praktykami
kościelnymi. W literaturze można przeczytać, że „kiedy jajka zostały pomalowane,
okna umyte, a babka w piekarniku wyrosła
jak nigdy dotąd, to dobry nastał czas na
lekturę o Zmartwychwstaniu Pańskim
– najstarszym święcie chrześcijańskim”.
Niestety, wiele zwyczajów, troskliwie
pielęgnowanych, odeszło w zapomnienie,
a w ich miejsce przyjęły się nowe.
Jednym z przykładów może być, jak na
Warmii dziewczęta wiejskie z uzbieranych
ziół i zielonych gałązek układały wianki
i chodziły z nimi od chaty do chaty, śpiewając
pieśń nawiązującą do tego obrzędu, który
nazywano „gaikiem”.
Podczas Świąt Wielkanocnych na
Warmii i Mazurach nawiązywano do
dawnych świąt pogańskich okresu wiosennego, które przypadały akurat na ten okres.
Z wielu obrzędów i wierzeń wyodrębnić
można takie posiadające znaczenie magiczne, rozrywkowe czy towarzyskie. Warto
zacytować Annę Szyfer: „Do tych pierwszych należało chodzenie o świcie
w pierwszy dzień Wielkanocy do płynącej
wody, najczęściej w kierunku wschodnim.
Obmywanie się w takiej wodzie miało
według wierzeń leczyć, zapobiegać
chorobom oraz mieć dodatni wpływ na
urodę”.
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Wróćmy do Barczewa, gdzie jego
rdzenni mieszkańcy sprzed 1945 roku ze
zdziwieniem obserwowali przybyłą ludność i
ich przywiezione zwyczaje wielkanocne.
Szczególnie, kiedy w poniedziałek
wielkanocny młodzież oblewała się wodą.

Dawni Warmiacy trwali w innej tradycji,
gdzie przed wojną nieznany był im śmigusdyngus. Natomiast panował zwyczaj
smagania po łydkach gałązkami tzw. kadyka
(jałowca) lub brzozy co urodziwsze panny.
I tak, ta dziewczyna, która najbardziej
jałowcem została wysmagana, wkrótce miała
wyjść za mąż. Przy tym śpiewano okolicznościowe pieśni oraz wygłaszano
wierszem oracje. Z wielu opisów wynika, że
ludowe tradycje sprzed 1945 roku były
bardziej bogatsze od dzisiejszych. Choćby na
przykład ta: z poświęconych palm połykano
„kotki”, tzw. bazie, by gardło nie bolało,
a same palmy kładziono na strychu i w
stodole, aby zapobiec robactwu, lub w zbożu,
aby chronić je przed gradem.
W przedwojennym Barczewie był

zwyczaj obdarowywania dzieci przez zająca.
Wówczas, w niedzielę wielkanocną dziatwa,
już po pierwszym porannym posiłku udawała
się do przydomowych ogródków w poszukiwaniu prezentów w przygotowanym
gniazdku zająca. Występował także zwyczaj
chowania kolorowych jaj w ogrodzie
i szukania ich w drugi dzień świąt. Niestety,
zwyczaj ten odchodzi już w zapomnienie.
Tradycja malowania jajek jest znacznie
starsza niż samo obchodzone święto.
Dawniej podkreślano, że był to symbol życia,
odradzania się wiosny i pomyślności. Im
więcej tych dowodów, tym większym
szacunkiem cieszyła się obdarowywana
osoba. Dziewczęta obdarowywały nimi
chłopców w dowód uczucia lub wyróżnienia,
a szczęśliwiec w rewanżu kupował
dziewczynie chustę czy nawet zaręczynowy
pierścionek.
Natomiast wielkanocne pisanki czy
kraszanki są symbolem wiary, podobnie jak
dzielenie się jajkiem. Baranek symbolizuje
Chrystusa. Motywami wielkanocnymi są
także kurczaki, kaczuszki, zajączki i gałązki
bazi. Jednak w wielkanocnej tradycji
pozostały pisanki – główna dekoracja
świątecznego stołu. Misternie zdobione, po
dziś stanowią świadectwo wielkiego kunsztu
ich wykonawcy. Ponadto na Warmii
i Mazurach do 1945 roku mało znany był
zwyczaj święcenia potraw w Wielką Sobotę.
Dziś jest integralną częścią Święta Wielkanocnego. Ale nie tylko to różni współczesną
Wielkanoc od tej sprzed 1945 roku i z jeszcze
wcześniejszego okresu. Wielkanoc to nie
tylko popularny śmigus-dyngus, smaganie
gałązkami brzozy czy rzadziej jałowca. To
także koszyczek pełen symbolicznych
pokarmów, zwyczaj dekorowania jaj,
pieczenia mazurków i tradycyjne święcenie
pokarmów. To także składanie sobie
nawzajem życzeń.
Wojciech Zenderowski
Fot. Barczewo, 1948 rok .
Jedna z pierwszych powojennych pocztówek
wielkanocnych

30 000 złotych
na koncerty muzyki Feliksa Nowowiejskiego!
Pragniemy podzielić się z Państwem radosną informacją, iż Centrum KulturalnoBiblioteczne w Barczewie, wraz z podległym Salonem Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego, otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W ramach programu „Nowowiejski 2017” przyznano kwotę 30 000 zł
na realizację projektu pt. „Feliks Nowowiejski z bliska. Cykl koncertów w Barczewie,
rodzinnym mieście kompozytora, w 140 rocznicę urodzin”. Zadanie zrealizowane
będzie w ciągu tego roku, dzięki czemu będziemy mogli zaprezentować Państwu
piękną muzykę naszego rodzimego kompozytora w wykonaniu znakomitych artystów,
zaproszonych gości. Prosimy Państwa o śledzenie informacji w internecie i lokalnych
mediach, aby dowiedzieć się o wydarzeniach, na które już teraz serdecznie
zapraszamy!
Magda Łowkiel-Klimek
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Barczewskie Kalendarium
Marzec
1517.03.26 – Mikołaj Kopernik,
administrator kapituły warmińskiej,
przebywał w Wójtowie, gdzie lokował
nowego osadnika – Jerzego Woytecka.
1517.03.26 – w Wójtowie przebywał
Mikołaj Kopernik, który Marcinowi,
posiadającemu dwa łany, zapisał trzeci,
zakupiony od Starego Urbana.
1582.03.13 – w Barczewku biskup Marcin
Kromer konsekrował kościół ku czci św.
Katarzyny.
1632.03.08 – zmarł Paweł Górnicki,
kanonik i prałat warmiński. Został
pochowany w kościele Bernardynów
w Barczewie.
1682.03.02 – w parafii Barczewo mszę
świętą prymicyjną odprawił Piotr Sadowski,
późniejszy proboszcz Barczewa.
1807.03.08 – w okolicach Barczewa wojska
rosyjskie stoczyły potyczki z wojskami
francuskimi.
1837.03.15 – w Barczewie dr Carl Friedrich
Äugidius Zimmermann utworzył
ewangelickie towarzystwo pogrzebowe
(Begräbnisverein).
1872.03.11 – na mocy decyzji rządu
pruskiego, we wszystkich szkołach polskich
w nauczaniu wprowadzono język niemiecki.
1927.03.03 – urodził się Henryk Bobrowski,
w latach 1957-1976 ordynator oddziału
zakaźnego Szpitala w Barczewie.
1937.03.18 – urodził się Edward Bonusiak.
Przez wiele lat mieszkaniec Barczewa.
Na łamach „Gazety Olsztyńskiej” poruszał
problemy związane z naszym miastem.
1946.03.29 – posterunek Milicji
Obywatelskiej w Barczewie liczył 6
milicjantów.
1947.03.08 – młyn zbożowy znajdujący się
w Barczewie przy ul. Młynarskiej został
upaństwowiony.
1947.03.09 – w Barczewie odbyły się
główne uroczystości z okazji wręczenia
aktów uwłaszczeniowych z udziałem
przedstawiciela Ministerstwa Ziem
Odzyskanych.
1947.03.13 – w Barczewie przy ul.
Grunwaldzkiej 13 otwarto Miejską
Bibliotekę Publiczną.
1947.03.13 – w Barczewie przy ul. Grunwaldzkiej 13 otwarto Centralny Dom
Kultury.
1947.03.13 – w Barczewie uruchomiono
Szpital Powiatowy.
1947.03.15 – weszło w życie
rozporządzenie ograniczające spożycie
pieczywa i tłuszczów zwierzęcych
w zakładach gastronomicznych.
1957.03.15 – sekretarzem Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej w Barczewie
został Alojzy Indrunas.
1987.03.06 – podczas akademii z okazji
Dnia Kobiet w sali Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Barczewie wystąpił
zespół, Chór Dziecięcy z Kronowa, kapela
Ciąg dalszy na str. 10
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O barczewskim kupcu Josefie Lischewskim
W historii dzisiejszego Barczewa można
przeczytać o wielu ciekawych postaciach
żyjących na przełomie XIX i XX wieku,
którzy swoją postawą i pracą zapisali się
w pamięci mieszkańców miasta. Jednym z
nich był Warmiak, kupiec Josef Lischewski.
Dziś powoli odchodzą w niebyt wspomnienia
o nim i jego sklepie. Spróbujmy przybliżyć
biografię Josefa Lischewskiego, człowieka,
który przetrwał wojnę i do końca pozostał
kupcem, na przekór powojennym władzom.
Josef Lischewski wywodził się z warmińskiej rodziny, która zapisała się złotymi
zgłoskami w utrwalaniu polskości na Warmii.
Urodził się 6 grudnia 1882 roku w Pudlągu
(gm. Biskupiec). Po ślubie z Anną z domu
Zaborosch 24 maja 1888 roku, oboje

zamieszkali w Wartenburgu. Josef Lischewski podjął się nauki zawodu kupca
u szwagra Johannesa Zaboroscha. Później
wspólnie prowadzili sklep, restaurację
i hotel. W 1907 roku Johannes Zaborosch
kupił od Viktora Kretschmanna sklep z nazwą
w szyldzie „Kretschmann” przy Kirchenstraße 7 (dzisiejsza ul. Kopernika), który
jeszcze przed I wojną światową sprzedał dla
Josefa Lischewskiego. Wówczas budynek
posiadał tylko parter i jedno piętro. Lischewski rozbudował go, dobudowując piętro. Tym
samym powiększył powierzchnię użytkową
sklepu. Z czasem Lischewski powiększył
swój majątek o nowe budynki gospodarcze.
Potem, w środkowym budynku, urządził
restaurację, która służyła mieszkańcom
jeszcze w 1945 roku. Natomiast w budynku
obok (dawny spichlerz), podobnie jak w pozostałych, przypisanych do Erste Stallgasse
(dzisiejsza ul. Klasztorna) utworzył magazyny.
Anna i Josef Lischewscy mieli kilkoro
dzieci, których los był tragiczny. Córka
Hildegarda urodziła się 22 września 1915
roku, zaś zmarła 11 sierpnia 1935 roku przy
porodzie Oprócz niej para doczekała się
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dwóch synów, Josefa juniora i Gerarda.
Kolejny syn, Johannes Michael, zmarł
jednego dnia, 20 grudnia 1920 roku. Potem
tragedia wojenna dosięgła również rodzinę
Lischewskich. W listopadzie 1942 roku syn
Josef junior jako pilot zginął pod Stalingradem. Ze stratą syna i bezsensowną wojną
Lischewscy nigdy się nie pogodzili. Drugi
syn, Gerard, po wojnie zamieszkał w Niemczech, gdzie również zginął w wypadku.
W okresie międzywojennym kupiec
Josef Lischewski swoje wyroby o dobrej
jakości i o niskich cenach reklamował m.in.
w miejscowej gazecie „Wartenburger
Zeitung”, a także w „Gazecie Olsztyńskiej”.
W blankiecie zamówień na towary było
można przeczytać, jakie wyroby Josef
Lischewski oferował swoim klientom.
Asortyment był duży, dlatego sklep
podzielony był na kilka działów. Oprócz
dużego, spożywczego, był dział z wyrobami z
żelaza, takimi jak: narzędzia, okucia
budowlane i meblowe, druty, piece,
kuchenki, kafelki, wyroby żeliwne, broń
sportowa pneumatyczna. Ponadto można
w nim było zakupić urządzenia domowe
i kuchenne, wędkarskie, krawieckie, szkło
i porcelanę. Oddzielny dział stanowiły
materiały budowlane, w tym: rynny, naczynia
gliniane, cement, papa dachowa, rury, farby,
węgiel, brykiety, koks, ropa, oleje, tłuszcze
oraz stacja benzynowa (firmy Leuna).
Kolejny dział zawierał wyroby kolonialne:
wina, spirytus i napoje alkoholowe oraz
tabakę i papierosy.
W czasie II wojny światowej w sklepie
Josefa Lischewskiego, oprócz stałej obsługi,
jednym z zatrudnionych od listopada 1942
roku do końca wojny był Benedykt Krajewski
– robotnik przymusowy, który pracował na
dziale żelaznym. Po latach wspominał swój
pobyt u Lischewskich. Zapamiętał, że w dniu,
kiedy przybył do pracy, zastał kilka dziewcząt z działu spożywczego, i że gospodarz
poczęstował go kolacją, dał mu pokój na
drugim piętrze oraz ubranie. Szczególnie
zapamiętał trzeci dzień pobytu. Tego dnia
Lischewscy otrzymali wiadomość o śmierci
syna. Była to dla nich wielka tragedia. W tym
czasie u większości miejscowych rodzina
Lischewskich uchodziła za „rodzinę warmińską”. Natomiast miejscowi zapamiętali
Benedykta Krajewskiego, który Lischewskiego traktował jak rodzonego ojca.
Po 1939 roku do rodzin miejscowych,
których synowie walczyli, z niemieckiego
frontu przychodziły tragiczne wiadomości.
W kolejnych latach sytuacja w miejskim
handlu stawała się trudna. Część artykułów,
w większości spożywczych, objęta została
reglamentacją. Skutki wojny dosięgły także
Lischewskiego.
Począwszy od lutego 1945 roku dla
kupca Josefa Lischewskiego nastał trudny
i ciężki okres. Nie opuścił miasta przed
Ciąg dalszy na str. 10
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nadciągającym frontem ze wschodu. Także
po jego przejściu, z garstką miejscowych
pozostał w mieście. Rozpoczynał od nowa.
Na ten czas kupiec Josef Lischewski posiadał
kilka budynków. W jednym był sklep przy ul.
Kopernika. Inny budynek miał restaurację na
parterze (która działała krótko) i mieszkanie
na piętrze. Był jeszcze budynek gospodarczy
przy dzisiejszej ul. Mazurskiej i drugi przy ul.
Klasztornej, z ogrodem położonym nad
Stawem Młyńskim. To nie podobało się
polskim władzom administracyjno-partyjnym.
Mało kto pamięta, jak w latach 19451948 pomagał wysiedlanym z Barczewa
Niemcom, kierowanym do majątków rolnych, a potem do RFN. W tym czasie
miejscowe władze odebrały należące do
niego skład żelaza i materiały budowlane.
Jednak Josef Lischewski nie ugiął się po
bezpardonowej likwidacji inicjatywy prywatnej, jaka miała miejsce przed rokiem
1956. Był aktywny, działał w radzie parafialnej i w zrzeszeniu kupców.
Na przełomie maja i czerwca 1946 roku
Josef Lischewski, wraz z autochtonem
Augustym Bulittą i z przybyłym w październiku 1945 roku z Poznania Kazimierzem
Kowalewskim, zainicjowali powołanie
w mieście komitetu organizacyjnego w celu
utworzenia instytucji bankowej, na wzór
przedwojennej kasy kredytowo-pożyczko-

wej. Josef Lischewski naciskał, aby bank
miał swoją siedzibę w budynku przy ul.
Mickiewicza 38, w którym przed wojną
mieściła się Spółdzielcza Kasa KredytowoPożyczkowa z o.o. („Spar und Kreditengenossenschaft, eGmbH – Wartenburg”),
której, jak wielu innych, był członkiem. Po
utworzeniu był członkiem pierwszego
Zarządu Banku Ludowego – Spółdzielni
Oszczędnościowo-Pożyczkowej z o.o.
w Barczewie.
Jak zapamiętały go dawni mieszkańcy,
Josef Lischewski był niewielkiego wzrostu,
miał niespożyte siły i witalność. Jego energia
udzielała się wszystkim. To dzięki jego pracy
sklep otrzymał miano największego w mieście. Niewielu dziś pamięta, jak po wojnie
wyglądało wyposażenie sklepu Josefa
Lischewskiego i jaki oferował asortyment.
Jego sklep był największy w mieście i kupić
można było w nim dosłownie wszystko.
Jedna z mieszkanek Barczewa wspomniała,
że „jednym z pierwszych, który uruchomił
sklep, był ob. Josef Lischewski – właściciel
domu przy ul. Kopernika, handlowiec
z czasów przedwojennych i II wojny
światowej. Mieszkańcy Barczewa i okolic
znali tegoż handlowca i mówili: u pana
Liszewskiego można kupić wszystko – od
igły do wideł, od ziemi do dołeczku – do
damskich spódniczek, od dłuta do chłopskiego buta. A na zamówienie dostarczy ci
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O początkach, o gromadzeniu w powojennym okresie książek z terenu miasta
oraz uporządkowaniu księgozbioru w pokoju
bibliotecznym niemieckiej Biblioteki Ludowej w ratuszu możemy przeczytać w monografii Barczewa. Do zgromadzonych zbiorów
trafiały także polskie książki o treści
historycznej i literatura piękna, przywiezione
przez osadników i przekazane miastu.
Wszystkie te pozycje stanowiły namiastkę
pierwszej biblioteki w mieście.
W monografii możemy również przeczytać, że Franciszek Iwanowski na urządzenie biblioteki wybrał budynek przy ul.
Grunwaldzkiej 13 w Barczewie. Udało mu
się doprowadzić to miejsce tylko do stanu używalności, gdyż brak środków finansowych
nie pozwolił mu na przeprowadzenie
jakiegokolwiek remontu. W listopadzie 1946
roku dla tworzonej biblioteki Franciszek
Iwanowski otrzymał 200 książek z Kuratorium Okręgu Szkolnego w Olsztynie.
Można przeczytać także o tym, że w pierwszych dniach marca 1947 roku księgozbiór
Powiatowej Biblioteki Publicznej, organizowany przez Franciszka Iwanowskiego, został
przeniesiony z piętra do części parterowej
budynku przy ul. Grunwaldzkiej 13. Po jego

(co gorsza) żonę bez grosza”.
W powojennej opinii społeczności
barczewskiej kupiec Josef Lischewski pozostał do końca wierny warmińskim tradycjom. Anna Lischewska zmarła 16 lutego
1956 roku, Josef Lischewski 23 listopada
1963 roku w Barczewie. Pochowani zostali
na katolickim cmentarzu przy ulicy Armii
Krajowej.
Wygląd wyszczególnionych zabudowań
należących dawniej do Lischewskich, oprócz
nieistniejącego dziś jednego budynku przy
ul. Klasztornej, niewiele zmienił się od
czasów międzywojennych. Po śmierci Anny
i Josefa Lischewskich nowymi właścicielami
zostali spokrewnieni z nimi państwo Ernst
Johannes i Irmgarda Helena Hinzmannowie.
Ernst był siostrzeńcem Anny Lischewskiej,
natomiast Irmgarda bratową Josefa Lischewskiego.
W powojennych dokumentach archiwalnych częściej wymieniane jest spolszczone nazwisko „Józef Liszewski”. On sam
jednak do końca pozostał przy swoim – Josef
Lischewski, i takie widnieje na tablicy
rodzinnego grobu.

uporządkowaniu placówka rozpoczęła swoją
działalność. W tym samym czasie władze
miasta przychyliły się do wniosku kierownika biblioteki Franciszka Iwanowskiego
co do wydzielenia z zasobów Powiatowej
Biblioteki Publicznej części księgozbioru
i stworzenia z niego oddziału Miejskiej
Biblioteki Publicznej. W ten sposób miasto
miałoby własną bibliotekę.
W krótkim czasie, bo już 13 marca 1947
roku, podczas uroczystego otwarcia Centralnego Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej
13 w Barczewie, w którym działała już
Powiatowa Biblioteka Publiczna, Franciszek
Iwanowski powiadomił zebranych, że tego
dnia oddaje dla mieszkańców miasta i okolic
skromny księgozbiór oddziału Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Barczewie. Takiej
„samowolki” w otwieraniu miejskiego
ośrodka kultury, jakim był Centralny Dom
Kultury, nie zaakceptowały miejscowe
władze. Mimo to nie ustawały prace nad
systematycznym powiększaniem bibliotecznych zbiorów. 30 maja 1947 roku
Franciszek Iwanowski włączył do ogólnych
zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej
własny, prywatny księgozbiór. 1 czerwca
Ciąg dalszy na str. 11
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ludowa „Sezam” i grupa taneczna „Młodość
Barczewa”.
1987.03.18 – na zaproszenie barczewskiego
koła Związku Socjalistycznej Młodzieży
Polskiej gościła w naszym mieście grupa
młodzieży z Niemieckiej Republiki
Demokratycznej.
1987.03.18 – w barczewskim MiejskoGminnym Ośrodku Kultury koncertowała
Kapela Ludowa pod kierownictwem
Wiesława Marzewskiego.
1997.03.07 – zawarto pierwszy związek
małżeński w Zakładzie Karnym w
Barczewie, pomiędzy pensjonariuszem tego
zakładu a Marzeną K.
1997.03.08 – z okazji Dnia Kobiet w Szkole
Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie odbyła się premiera
dziecięcego zespołu „Prymka” pod opieką
Anieli Marczak.
2007.03.10 – w Olsztyńskim Centrum
Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych odbył się
XXIV Hufcowy Festiwal Piosenki
Zuchowej. Barczewo reprezentował zespół
BATUMI.
2007.03.11 – w Barczewie odbył się III
Zimowy Spływ Kajakowy.
2007.03.20 – Ojciec Święty Benedykt XVI
odznaczył ks. Tadeusza Bugaja z Łęgajn
godnością kapelana honorowego Jego
Świętobliwości.
W. Zenderowski
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1947 roku miejscowe władze wraz z aktywem partyjnym dokonały ponownego
otwarcia placówki kulturalnej, w której
mieściła się Powiatowa Biblioteka Publiczna
i oddział Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Barczewie, już pod nowym szyldem,
tj. Społecznego Domu Kultury w Barczewie.
Na uroczystości zaproszono władze powiatowe i przedstawicieli miejscowych
instytucji. W uroczystości uczestniczyła
także młodzież szkolna. Będąc kierownikiem
Powiatowej Biblioteki Publicznej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej, począwszy od drugiej
połowy 1947 roku, Franciszek Iwanowski
poświęcał wiele czasu na pracę w terenie przy
zakładaniu punktów bibliotecznych. Miał
pod opieką 11 punktów bibliotecznych
w terenie i 12 punktów w mieście.
W oddziale Miejskiej Biblioteki Publicznej Franciszek Iwanowski obok wypożyczania książek urządził czytelnię, w której
później organizował odczyty, korzystając
z pomocy pań Naniszewicz i Marty Indrunas.
Później, dzięki staraniom burmistrza Kazimierza Kowalewskiego i Franciszka Iwanowskiego, Zarząd Miejski w Barczewie
zakupił znaczną ilość książek, co pozwoliło
10 grudnia 1948 roku na definitywne
odłączenie oddziału Miejskiej Biblioteki

Publicznej od Powiatowej Biblioteki Publicznej.
W roku 1949 nastąpiła reorganizacja
bibliotek. Powstały biblioteki gminne.
W ramach gminnego programu znacznie
rozbudowano Miejską Bibliotekę Publiczną,
którą ponownie otwarto 16 stycznia 1949
roku. W tym czasie na terenie gminy

urządzano nowe biblioteki.
Franciszek Iwanowski był organizatorem i pierwszym od 1946 do 1949 roku
kierownikiem Powiatowej Biblioteki Publicznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Barczewie. Wraz z nim w bibliotece krótko
pracowała pani (?) Naninewicz, a dłużej
nauczycielka Marta Indrunas oraz żona
Iwanowskiego – Janina.
Pierwszą pracownicą-bibliotekarką po
otwarciu Powiatowej Biblioteki Publicznej
była Tacjana Kasatkin.
Księgozbiór Miejskiej Biblioteki Publicznej w porównaniu z księgozbiorem
Powiatowej Biblioteki Publicznej przedstawiał się skromnie. Wynikało to z faktu, że
uruchomienie biblioteki przypadło na trudny
okres. Warto dodać, że w zasobach Powiatowej Biblioteki Publicznej pozostały wartościowe polskie książki należące wcześniej do
Towarzystwa Czytelni Ludowych oraz
polskie pozycje wydane w okresie międzywojennym, wcześniej znajdujące się
w zbiorach niemieckiej Biblioteki Ludowej.
Wojciech Zenderowski
Fot. Budynek Domu Kultury przy
ul. Grunwaldzkiej 13 w Barczewie

Rozmowa z Alicją Sawicką, dyrektorem Zespołu Szkół w Barczewie
1 września 2017 roku wejdzie w życie
nowa reforma edukacji. Budzi ona wśród
rodziców, nauczycieli i dzieci wiele
niepokoju. W Barczewie powstanie nowa
szkoła – Szkoła Podstawowa nr 3.
Barczewo jest miastem, które nieustannie się
rozwija, przybywa mieszkańców i zakładów
pracy. Utworzenie drugiej szkoły podstawowej to kolejny wkład w rozwój miasta.
Każdego dnia podejmujemy decyzje, ale
chcemy mieć wybór. Uważam, że rodzice też
powinni go mieć. Dwie placówki to
możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy dziećmi i nauczycielami, motywujące współzawodnictwo w osiąganiu
wyników oraz pełne wykorzystanie
potencjału kadry pedagogicznej.
Minister Edukacji Narodowej uznała za
priorytety zapewnienie jednozmianowości,
zmniejszenie obwodów oraz liczby uczniów
w klasach. Szkoła ma być bezpieczna,
przyjazna i nowoczesna. Dzięki dwóm
szkołom podstawowym jesteśmy w stanie
zapewnić realizację tych założeń.
Dla rodziców najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. Dla większości z nich
budynek Zespołu Szkół jest „wielką
niewiadomą”.
Szkoła położona jest z dala od ruchliwych
ulic i ogrodzona. Zamontowaliśmy nowoczesny monitoring. Wewnątrz budynku nie

Fot. Zb. “Ramsko” Kozłowski

ma progów ograniczających, a całość jest
dostosowana tak, by osoby niepełnosprawne
mogły swobodnie poruszać się po wszystkich pomieszczeniach. Mamy ponad 20
pracowni, każda sala wyposażona jest
w projektor bądź tablicę multimedialną.
Klasy są duże, nowoczesne i prawie każda
ma zaplecze. Posiadamy Szkolne Centrum
Informacji, które pełni rolę nie tylko
biblioteki, ale też miejsca, gdzie odbywają
się warsztaty artystyczne, gdzie można grać
w gry planszowe, układać puzzle, korzystać
z komputerów z dostępem do Internetu.
W szkole jest także przestronna jadalnia,
świetlica szkolna oraz nowoczesne obiekty
GAZETA SAMORZĄDOWA 2 (272) marzec 2017

sportowe: pełnowymiarowa hala sportowa,
sala fitness, kompleks boisk „Orlik”.
Co z najmłodszymi uczniami? Rodzice
przyszłych klas I mają obawy, czy ich
dzieci będą bezpieczne w towarzystwie
dorastającej młodzieży.
W budynku szkoły zostaną wydzielone
strefy. Najmłodsi uczniowie, z klas I, II i III,
zajmą prawe skrzydło na pierwszym piętrze;
licealiści będą uczyć się w lewym skrzydle
na parterze, a prawa część parteru przeznaczona będzie dla uczniów klas IV-VII
i ostatnich roczników wygaszanego
gimnazjum. Oddzielne będą także świetlice
i szatnie. Chcemy zapewnić dzieciom
możliwie najlepsze warunki do nauki
i bezpieczeństwo w trakcie przerw, a takie
rozwiązanie to ułatwi.
Miasto zostało podzielone na dwa obwody.
W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie
klas I i IV powinny pójść do szkoły, do
której zostali przypisani, zgodnie z miejscem zamieszkania. Czy rodzice mogą
zapisać dziecko do szkoły, która nie jest
w ich rejonie?
Dzieci przypisywane są do poszczególnych
obwodów, ponieważ ułatwia to monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego.
Ostatecznie jednak to rodzice decydują,
gdzie będzie uczyć się ich dziecko.
Ciąg dalszy na str. 12
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kategorii. Reprezentowała kilkukrotnie Polskę
w szosowym wyścigu indywidualnym
mistrzostw świata. W latach 2012 i 2015
zwyciężyła w kobiecym Giro di Toscana.
Pragnąc rozwijać swój talent przeprowadziła
się do Włoch, gdzie w 2011 roku zasiliła
szeregi grupy S.C. Michela Fanini-Rox, a od
2014 roku klubem kolarki był Ale Cipollini. Od
sezonu 2017 ściga się w zarejestrowanej
w Stanach Zjednoczonych ekipie Cylance Pro
Cycling. Największym osiągnięciem sportowym barczewianki był udany start w Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016
roku, gdzie zajęła 24 miejsce ze startu
wspólnego.
Anioł Sukcesu w kategorii Przedsiębiorczość przyznany został Krystynie Jurczyk,
prowadzącej od 1982 roku rodzinną firmę
Mazur-Tom, produkującą m.in. gwoździe,
wyposażenie sklepów czy akcesoria ogrodowe. Firma wprowadza nowe technologie,
rozszerzając swój rynek zbytu poza granice
naszego kraju.
Wipsowo 44 to laureat Anioła Sukcesu
w kategori Turystyka i Agroturystyka.
Wipsowskie gospodarstwo agroturystyczne
przyciąga coraz większą liczbę turystów. Jest
też zdobywcą tytułu „Najpiękniejsza zagroda”
w gminnym konkursie „Poprawa estetyki
miasta i obszarów wiejskich na terenie gminy
Barczewo” w 2015 r.
Honorowy dyplom w kategorii Wolontariat i Filantropia otrzymał Adam Perczyński, od wielu lat działający na rzecz
społeczności sołtys miejscowości Wójtowo,
inicjujący wiele społecznych akcji i integrujący mieszkańców. Anioła Sukcesu w tej samej
kategorii otrzymała grupa MOTOBRACIA.
Zrzeszająca motocyklistów oraz quadowców
grupa organizuje wiele przedsięwzięć charytatywnych, wolontariackich i rozrywkowych,
jak np. wyścigi lodowe w Lesznie, udział
w organizacji finałów Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Barczewie, wizyta
Ciąg dalszy ze str. 11

Już po raz siedemnasty, również 18 marca,
przyznano tytuł Barczewianina Roku.
Kapituła plebiscytu od dwóch lat funkcjonuje
przy Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich
w Barczewie. Tytuł przyznawany jest
szczególnie zasłużonym na rzecz gminy
osobom, można go otrzymać za życia i tylko
raz. Tegorocznym lauratem tego zaszczytnego
wyróżnienia został Włodzimierz Zdaniuk.
Fotograf, artysta, członek WarmińskoMazurskiego Towarzystwa Fotograficznego
w Olsztynie. Współorganizator powstania
pierwszego i kolejnych Festiwali Chóralnych
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
Twórca dokumentacji zdjęciowej Festiwalu
Varmia Gaudet et Cantat w Ramsowie.
Honorowy członek chóru Moderato. Jego
prace można było odnaleźć na wystawach
wojewódzkich, ogólnopolskich oraz w lokalnej prasie.
Wszystkie wyróżnienia i nagrody były
uhonorowaniem dotychczasowej pracy
laureatów i jednocześnie mobilizacją do
dalszego tak owocnego działania, czego
w imieniu redakcji wszystkim życzymy.
Patrycja Nowicka

Rozmowa z Alicją Sawicką, dyrektorem Zespołu Szkół w Barczewie

Powstanie dwóch szkół podstawowych
w Barczewie daje rodzicom możliwość
wyboru.
Czy od września 2017 roku w nowo powstałej Szkole Podstawowej nr 3 utworzona zostanie pełna struktura szkoły
podstawowej?
Wszystko zależy od woli rodziców. Jesteśmy
gotowi na przyjęcie od września 2017 r. także
uczniów klas II, III, V, VI i VII. Jeśli zbierze
się wymagana liczba dzieci na danym
poziomie edukacyjnym, dajmy na to – do
klasy V, to taka klasa powstanie.Planujemy
utworzyć też klasę sportową – jedną z klas
IV.
Czy w tym przypadku „rejonizacja”
również obowiązuje?
Przy naborze do szkoły uczniowie z rejonów
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mikołajkowa w Olsztyńskim Szpitalu Dziecięcym na oddziale onkologii i hematologii.
MOTOBRACIA od trzech lat, czyli od samego
początku powstania w Barczewie rejonu
Szlachetnej Paczki, wspierają działania
paczkowych wolontariuszy, angażując się
zarówno jako wolontariusze, jak i darczyńcy.
Co roku pod swoją opiekę grupa wybiera co
najmniej 3 rodziny i organizuje im pomoc
materialną, której coroczna wartość to co
najmniej kilkanaście tysięcy złotych.
Ostatnią kategorią, w jakiej przyznano
tego wieczoru wyróżnienia, była Promocja
Miasta i Gminy. Honorowe dyplomy otrzymały Stowarzyszenie „Współne Wójtowo”
oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi
Wipsowo. Obie grupy prowadzą wiele
przedsięwzięć, mających na celu poprawienie
jakości życia mieszkańców. Anioła Sukcesu
w tej kategori wręczono Stowarzyszeniu
„Barczewo Biega”, propagującemu wśród
mieszkańców aktywny styl życia, organizującemu od 3 lat ogólnopolską imprezę
„Barczewo Biega” i biegi charytatywne podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy.

zawsze mają pierwszeństwo. Pozostałe
miejsca w klasach przeznaczone będą dla
dzieci, które zdecydują się na naukę w SP 3,
a są spoza obwodu.
Czy w szkole funkcjonuje stołówka?
Dzieci będą mogły zjeść w szkole ciepły
posiłek. Mamy stołówkę i dużą, przestronną
jadalnię, pozwalającą na to, by uczniowie
wygodnie zjedli obiad. Klasy najmłodsze
będą schodziły do jadalni ze swoim
wychowawcą i przez cały czas będą miały
zapewnioną najlepszą opiekę.
Macie Państwo przygotowaną ofertę zajęć
pozalekcyjnych?
Oczywiście zaproponujemy różne formy
zajęć. Obecnie działa w szkole wiele kół
zainteresowań: sportowe, plastyczne, warsztaty ceramiczne, koło szachowe. Bogatą
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ofertę posiada też świetlica szkolna
i biblioteka. Oferta będzie dostosowana do
potrzeb uczniów, ich zainteresowań. Ponadto
chcielibyśmy, aby uczniowie uczęszczający
do szkoły muzycznej mieli plan skorelowany
z zajęciami gry na instrumencie.
Kiedy i gdzie rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie do Szkoły Podstawowej
nr 3?
Wnioski już przyjmujemy. Gotowe formularze są do pobrania w sekretariacie Zespołu
Szkół i tam również można je składać.
Informacje można otrzymać też dzwoniąc do
sekretariatu szkoły i na stronach facebooka
(Szkoła Podstawowa nr 3 w Barczewie).
Rozmawiała
Lidia Zelman i Iwona Rudź

Sport

Wydarzenia sportowe
Rozgrywki piłki nożnej – runda wiosenna w gminie Barczewo
W marcu ruszyła runda wiosenna klasy
okręgowej. 18 marca GKS PISA Barczewo
rozpoczęła od wygranego meczu 2:1 z MLKS
Czarni-Unia Olecko. Bramki dla GKS PISA
Barczewo strzelili: Rafał Kowszun (44 min.)
oraz Artur Kostrubski (60 min.)
Terminarz rozgrywek GKS PISA Barczewo - RUNDA II
25.03.2017, godz. 15:30 - Barczewo - Stadion miejski,
ul. W. Polskiego 36a - GKS Barczewo : KS Pojezierze Prostki,
1.04.2017, godz. 16:00 - Stadion gminny (Łazdoje) - LUKS
Wilczek Wilkowo : GKS Barczewo,
8.04.2017, godz. 16:00 - Barczewo - Stadion miejski,
ul. W. Polskiego 36a - GKS PISA Barczewo : LKS Łyna Sępopol,
15.04.2017, godz. 16:00 - Szczytno - Stadion Wyższej Szkoły
Policji, ul. Ostrołęcka 4 - SKS Szczytno : GKS PISA Barczewo,
22.04.2017, godz. 16:00 - Barczewo - Stadion miejski,
ul. W. Polskiego 36a - GKS PISA Barczewo : LKS Błękitni
Pasym,
29.04.2017, godz. 16:00 - Pisz - Stadion miejski, ul. Adama
Mickiewicza 2 - KS Mazur Pisz : GKS PISA Barczewo.
W kwietniu ruszy runda rozgrywek Klasy A i B. W gminie
Barczewo do rozgrywek przystąpią: KS Tempo Ramsowo
Wipsowo, BUKS Barczewo, KS Łęgajny, KS Tempo II Ramsowo
Wipsowo.
Terminarz rozgrywek KS Tempo Ramsowo Wipsowo RUNDA II
9.04.2017, godz. 15:00 - Boisko gminne (Ramsowo) - KS Tempo

Ramsowo Wipsowo : KS Żagiel Piecki,
15.04.2017, godz. 16:00 - Boisko gminne (Ramsowo) - KS
Tempo Ramsowo Wipsowo : LKS Reduta Bisztynek,
23.04.2017, godz. 16:30 - Stadion miejski (Ryn, Hanki Sawickiej)
- SSIR Pogoń Ryn : KS Tempo Ramsowo Wipsowo,
29.04.2017, godz. 16:00 - Boisko gminne (Ramsowo) - KS
Tempo Ramsowo Wipsowo : GLKS Salęt Boże.
Terminarz rozgrywek BUKS Barczewo - RUNDA II
8.04.2017, godz. 16:00 - Boisko przy gimnazjum (Barczewo,
Północna) - BUKS Barczewo : KS Tempo II Ramsowo Wipsowo,
22.04.2017, godz. 16:00 - Boisko przy gimnazjum (Barczewo,
Północna) - BUKS Barczewo : LZS Orzeł Czerwonka,
29.04.2017, godz. 16:00 - Boisko przy gimnazjum (Barczewo,
Północna) - BUKS Barczewo : SKF Kunki.
Terminarz rozgrywek KS Łęgajny - RUNDA II
23.04.2017, godz. 14:00 - SKF FC Dajtki Olsztyn : KS Łęgajny.
Terminarz rozgrywek KS Tempo II Ramsowo Wipsowo RUNDA II
8.04.2017, godz. 16:00 - Boisko przy gimnazjum (Barczewo,
Północna) - BUKS Barczewo : KS Tempo II Ramsowo Wipsowo.
Drużynom życzymy powodzenia, a mieszkańców zapraszamy
do kibicowania drużynom z Gminy Barczewo.
Wyniki meczów można śledzić na stronie Urzędu Miejskiego w
Barczewie w aktualnościach sportowych oraz na portalu
społecznościowym Facebook.

Mistrzostwa Województwa LZS
w Halowej Piłce Nożnej Kobiet.
18 marca w hali sportowej Zespołu
Szkół w Barczewie odbyły się Mistrzostwa
Województwa LZS w Halowej Piłce Nożnej
Kobiet. W turnieju wzięło udział 5 drużyn.
Drużyna gminy Barczewo, prowadzona
przez trenera Sławomira Długińskiego,
wywalczyła 3 miejsce. Na najwyższym
podium stanął zespół LZS Durąg – G.
Ostróda, drugie miejsce przypadło zespołowi Kibicuj z Klasą – Janowiec Kościelny.

Najpopularniejszy Sportowiec
Warmii i Mazur

12 marca 2017 r. w hali Zespołu Szkół
w Barczewie odbyła się liga WALK.
Mecze Warmińskiej Amatorskiej Ligi
Koszykówki mają za zadanie promować
koszykówkę w województwie
warmińsko-mazurskim.
W rywalizacji wzięły udział drużyny z:
Olsztyna (Krozmet, UWM, Ballerz),
Lidzbarka Warmińskiego (LW Team),
Bartoszyc (Spocone Mamuty),
Giżycka (GSMK).
Miłośników koszykówki zapraszamy
do śledzenia zmagań na facebooku
Warmińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki.

25 lutego w Olsztynie odbył się Bal
Sportowca, podczas którego wyłonieni zostali Najpopularniejsi Sportowcy Warmii
i Mazur. Jednym z plebiscytów, organizowanych przez Gazetę Olsztyńską, był Najpopularniejszy Sportowiec Powiatu Olsztyńskiego. Zwycięzcą został 8-letni Marsel
Castalano, trenujący taekwondo i kickboxing w klubie Egida Barczewo.
Nagrodę wręczyła starosta olsztyński Małgorzata Chyziak. Trenerem młodego mistrza
jest Bartosz Zabłotny, któremu również
gratulujemy.

Teksty: Katarzyna Stasiewicz - Urząd Miejski w Barczewie,
Informacja Turystyczna, zdjęcia: archiwum UM/IT (2).
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Turnieje PISA DZIECIOM 2017

4-5 marca w hali sportowej Zespołu
Szkół w Barczewie, odbyły się 2 ostatnie
turnieje z cyklu PISA DZIECIOM 2017.
Do rywalizacji turniejowej przystąpiły:
rocznik 2008 (sobota) oraz rocznik 2006
(niedziela).
Rywalizacja rocznika 2008 (4 marca)
Bezkonkurencyjną drużyną turnieju
okazał się OKS Stomil Olsztyn, który
pokonał w finale Naki Olsztyn 6:1. Drużyna
gospodarzy, GKS Pisa Barczewo Biali,
w ostateczniej rywalizacji zajęła 4 miejsce.
W meczu o najniższe miejsce na podium
ulegli zespołowi DKS Dobre Miasto 3:0.
Końcowa rywalizacja wyglądała następująco:
1. OKS Stomil Olsztyn
2. Naki Olsztyn
3. DKS Dobre Miasto
4. GKS PISA Barczewo Biali
5. MINI Soccer Mrągowo
6. GOL Giżycko
7. Tęcza Biskupiec

8. Tempo Ramsowo-Wipsowo
9. Pisa Zieloni
10. Błękitni Korna Klewki Stary Olsztyn
Najlepszym bramkarzem został
zawodnik klubu GKS PISA Barczewo, Igor
Hitkowski, najlepszym zawodnikiem
turnieju została Bianka Żukowska z DKS
Dobre Miasto, zaś najlepszym strzelcem –
Antoni Kozłowski z OKS STOMIL Olsztyn.
Rywalizacja rocznika 2006 (niedziela)
Tak jak w rywalizacji rocznika 2008,
gospodarze przegrali w półfinale z AP
Stomil Olsztyn 1:0, a mecz o 3 miejsce
w rzutach karnych z Gol Giżycko.
Zespół gospodarzy przy dopingu
swoich wiernych kibiców grał bardzo
dobrze. Przez fazę grupową przeszli
z kompletem zwycięstw z bilansem
bramkowym 8:1.
W ćwierćfinale pokonali Tempo
Ramsowo-Wipsowo 4:0.
Końcowa rywalizacja wyglądała następująco:

1. AP Stomil Olsztyn
2. Olimpia Olsztynek
3. Gol Giżycko
4. GKS PISA Barczewo Zieloni
5. Tęcza Biskupiec
6. TEMPO Ramsowo-Wipsowo
7. Nowe Miasto
8. OKS STOMIL Olsztyn
9. GKS PISA Barczewo Niebiescy
10. Błękitni Korna Klewki Stary Olsztyn
Najlepszym bramkarzem został zawodnik
klubu AP Stomil Olsztyn, zawodnikiem
turnieju – Kuba Budziszewski z GKS PISA
Barczewo Zieloni, zaś najlepszym strzelcem zawodnik Olimpii Olsztynek.
Zawodnicy obu roczników oprócz
statuetek otrzymali nagrody rzeczowe,
w tym m.in. sprzęt sportowy. Dodatkowo
każda drużyna uczestnicząca w turnieju
otrzymała upominek od firmy R-gol.
Organizatorzy nie zapomnieli też o trenerach, którzy otrzymali książkę o zdrowym odżywianiu.

Teksty: Katarzyna Stasiewicz
Urząd Miejski w Barczewie,
Informacja Turystyczna
Zdjęcia: archiwum UM/IT (3).

Drużynowe IV miejsce w Mistrzostwach Europy w szermierce
W dniach 6-9 marca 2017 r. w bułgarskiej miejscowości Plovdiv odbyły się
Mistrzostwa Europy w szermierce. W czteroosobowej reprezentacji Polski w szabli
znalazł się Cezary Białecki, mieszkaniec Barczewa, zawodnik MUKS Victor
Warszawa. Udział w takiej imprezie jest marzeniem każdego sportowca, obojętnie
jaką dyscyplinę uprawia. Cały rok pracuje się na kwalifikację do takiego turnieju.
Turniej indywidualny w szabli juniorów rozpoczął się od walk grupowych, w
których poziom sportowy był bardzo wyrównany. Czarek zdołał wygrać dwie
walki i zabrakło mu tylko dwóch trafień, żeby zakwalifikować się do fazy
pucharowej – niestety, zakończył turniej na 51 miejscu.
Turniej drużynowy odbył się ostatniego dnia mistrzostw, 9 marca. Nasza
reprezentacja była poważnie osłabiona kontuzją jednego z kluczowych
zawodników. Pierwszym przeciwnikiem była reprezentacja Bułgarii. Pojedynek
był dosyć wyrównany, ale dzięki świetnej postawie Czarka i kolegi z Sosnowca
udało się wygrać 45-40. Następnym przeciwnikiem była bardzo silna drużyna Węgier. Pojedynek ten zgromadził na trybunach całą
reprezentację Polski, gdyż jego stawką było wejście do strefy medalowej. Starcie rozgrzało publiczność, gdyż było bardzo wyrównane, ale
dzięki nieprawdopodobnej wierze w zwycięstwo, nasza reprezentacja przy dużym udziale Czarka wygrała ten pojedynek 45-39. W półfinale
nasi spotkali się z reprezentacją Włoch. Niestety, przeciwnicy okazali się lepsi i wygrali 45-32. Jak się okazało później, reprezentacja Włoch
została mistrzem Europy. Nam pozostał pojedynek o trzecie miejsce z reprezentacją Francji. Niestety, okazał się jednostronny i Francja
pokonała nas 45-24. W tym starciu było widać brak sił, które zostały włożone w poprzednie pojedynki, zaś z powodu kontuzji jednego
z zawodników nie można było zastosować żadnej zmiany. Nasza reprezentacja zajęła ostatecznie 4 miejsce w Europie.
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DZIĘKUJEMY !

KRONIKA POLICYJNA

Więcej informacji niebawem, bądźcie czujni...

