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Rekordowe środki na inwestycje w Barczewie

Fot. Archiwum Informacja Turystyczna, Urząd Miejski w Barczewie (2)

Gmina Barczewo przygotowuje się
do realizacji trzech dużych inwestycji,
których łączny koszt wyniesie blisko 12
mln zł. Aż 10 mln zł przekaże na ten cel
Samorząd Województwa. Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020 i są
wynikiem wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Barczewo
w ramach Ponadlokalnego Programu
Rewitalizacji sieci miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
30 stycznia 2017 r., w Urzędzie
Marszałkowskim w Olsztynie, odbyło się
oficjalne podpisanie tzw. pre-umów na
realizację 3 projektów inwestycyjnych.
W wyniku ich realizacji Barczewo zyska
lodowisko, skatepark, a boisko lekkoatletyczne przy szkole podstawowej
zostanie zmodernizowane. W centrum
miasta oraz w pobliżu Amfiteatru
Miejskiego, wzdłuż rzeki Pisy, powstaną

ścieżki spacerowe, przystań kajakowa,
miejsca do wypoczynku i rekreacji
przeznaczone dla różnych grup wiekowych. W Centrum Kulturalno-Bibliotecznym powstanie Centrum Wielu
Kultur – nowoczesny obiekt nawiązujący
do historii Barczewa, co pozwoli na
zachowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego miasta, w którym
przed laty współistnieli przedstawiciele
różnych wyznań i religii. Zakłada się
stworzenie izb poświęconych kulturom,

Ogłoszenie
Jeśli jesteś działaczem, sportowcem, artystą
i chcesz się podzielić swoimi osiągnięciami lub
realizowanymi inicjatywami, przyjdź lub zadzwoń
do nas, a my umieścimy informację dla
mieszańców Barczewa i okolic.
Informacja Turystyczna, Urząd Miejski
w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, pok. 1A i 1C.
Dane kontaktowe:
tel. 89 514 84 39 wew. 78 lub 79,
e-mail: agnieszka.markowicz@barczewo.pl
INFORMACJA TURYSTYCZNA
sport@barczewo.pl
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z zachowanymi i odrestaurowanymi
elementami tradycyjnymi dla tych
kultur, z publikacjami, muzealiami,
„multimedialnymi wędrówkami” itp.
Z kolei spichlerze przy ul. Wojska Polskiego zyskają nowe oblicze – powstanie
w nich Centrum Aktywizacji – miejsce
edukacji oraz spotkań i integracji dla
mieszkańców w różnym wieku.
Pozyskane pieniądze pozwolą także na
modernizację ciągów pieszych w mieście z niezbędną infrastrukturą:
ławeczki, kosze na śmieci, oświetlenie,
ewentualnie monitoring.
Realizacja wszystkich inwestycji już
się rozpoczyna. W tym roku zostanie
wykonana dokumentacja projektowa,
uzyskane niezbędne pozwolenia. Prace
budowlane i modernizacyjne będą
prowadzone do końca 2020 roku.
W latach 2020-2022 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie
będzie prowadził m.in. warsztaty
kreatywności i aktywnego spędzania
czasu wolnego, doradztwo i warsztaty
dla osób bezrobotnych, zajęcia dla
mieszkańców w różnym wieku, a także
wsparcie dla rodzin, na które Gmina
Barczewo pozyskała dodatkowo 816 tys.
zł.
Całkowita wartość wszystkich projektów realizowanych na przestrzeni lat
2017-2022 wyniesie blisko 13 mln zł,
z czego prawie 11 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych.
Aneta Janikowska-Kiśluk
Informacja Turystyczna
Urząd Miejski w Barczewie
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GMINA BARCZEWO INWESTUJE
Na terenie Gminy Barczewo w 2016 roku
zrealizowano wiele inwestycji, mających na
celu poprawę infrastruktury oraz jakości życia
mieszkańców. Rozbudowywano sieć
wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowywano oraz remontowano
drogi w mieście oraz drogi wiejskie,
montowano oświetlenie uliczne, stawiano
wiaty przystankowe oraz ulepszano infrastrukturę sportową.
W zakresie poprawy jakości dróg
gminnych i drogowej infrastruktury technicznej w 2016 roku wykonano następujące
zadania:
1. Ukończono drugi etap przebudowy
ul. Orzeszkowej w Barczewie.
2. Ukończono trzeci etap prac remontowych
na Osiedlu Leśnym w Wójtowie.
3. Zakończono drugi etap prac remontowych
drogi gminnej w Ramsowie.
4. Uzupełniano ubytki w drogowych
nawierzchniach na terenie miasta i gminy
Barczewo.
5. Montowano oświetlenie uliczne
(ul. Korczaka w Barczewie) oraz lampy
solarne na terenie gminy.
6. Wykonano montaż dekoracji oraz
oświetlenia świątecznego w Barczewie.
7. Wykonano awaryjną zmianę organizacji
ruchu na ul. Warmińskiej w Barczewie.
8. Zakupiono i zamontowano oznakowanie
drogowe na terenie miasta i gminy
Barczewo.
9. Przebudowano ul. Krokusową
w Nikielkowie.
10. Ukończono budowę chodnika przy
ul. Warmińskiej w Barczewie.
11. Podpisano umowę na opracowanie
dokumentacji projektowo kosztorysowej
dla przebudowy ciągu pieszo-jezdnego
i budowy chodnika dla pieszych na osiedlu
mieszkaniowym „Osiedle Sójcze Wzgórze”
w Barczewie.
12. Podpisano umowę na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej
dla przebudowy odcinka chodnika na ulicy
Kościuszki w Barczewie.
13. Podpisano umowę na opracowanie
dokumentacji budowy drogi w Kaplitynach.
Wydatki poniesione w 2016 roku, związane z remontami, przebudowami oraz
modernizacjami dróg w mieście oraz gminie
Barczewo wyniosły 641 000,00 zł. Koszty
związane z oświetleniem ulicznym wyniosły
185 611,00 zł, z czego ponad połowę
stanowił koszt instalacji oświetlenia ekologicznego.
W 2016 r. pozyskano dofinansowanie
na realizację projektu pt. „Budowa drogi
gminnej od drogi powiatowej 1448N przez
Nikielkowo i Wójtowo do DK 16” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
woj. warmińsko-mazurskiego na lata 20142020. W drugiej połowie roku trwały prace
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przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji.
W procedurze przetargowej wyłoniono
firmę, która będzie odpowiedzialna za
nadzór inwestorski. Niebawem zostanie
ogłoszony przetarg na wykonawcę robót
budowlanych. Planowane całkowite koszty
projektu wynoszą ponad 16 mln zł, z czego
13,6 mln będzie stanowiło dofinansowanie.
Niespełna 2,4 mln to wkład gminy.
Inwestycja jest planowana do realizacji
w latach 2017-2018.
Na terenie miasta Barczewo dokonano
inwestycji poprawiających bezpieczeństwo
oraz ład publiczny. Przy ul. Korczaka
wybudowano oświetlenie uliczne (lampy
led), którego koszt wyniósł 91 688,74 zł.
W budynku ratusza i kamieniczkach
rozbudowano system alarmu przeciwpożarowego i ewakuacyjnego oświetlenia
awaryjnego. W centrum miasta wybudowano miejsca gromadzenia odpadów
komunalnych. Osłony zamontowane zostały
przy ul. Cichej oraz ul. Grunwaldzkiej
w Barczewie. Koszt robót budowlanych
wyniósł 106 034,59 zł. Przy ul. Cichej i ul.
Pomorskiej oddano do użytku ogólnodostępną, nowoczesną toaletę publiczną
z dostosowaniami dla osób niepełnosprawnych (koszt 49 466,79 zł). Inwestycje
związane z poprawą bezpieczeństwa oraz
komfortu mieszkańców przeprowadzone
zostały również na terenie gminy.
W Wipsowie, Niedźwiedziu oraz Łęgajnach
zamontowano wiaty przystankowe (koszt 21
000,00 zł). W miejscowościach Bark,
Klucznik, Niedźwiedź, Ruszajny oraz
Szynowo zakupiono i zamontowano
ekologiczne lampy solarne (w sumie 16
szt.). Koszt tej inwestycji wyniósł 93 922,00
zł.

Inwestycje infrastrukturalne zapewniły
doprowadzenie wody pitnej mieszkańcom
Barczewskiego Dworu, poprzez rozbudowę
sieci wodociągowej z miejscowości Stare
Wrocikowo do Barczewskiego Dworu.
Inwestycja ta została w całości i bezzwrotnie
sfinansowana w wysokości 226 319, 00 zł ze
środków Agencji Nieruchomości Rolnych.
W miejscowości Łęgajny na osiedlu
mieszkaniowym przy ul. Akacjowej
przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej.
Na inwestycję tę również uzyskano
bezzwrotne dofinansowanie ze środków
Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 263 658,00 zł. Obecnie trwają prace
nad sfinalizowaniem przekazania środków.
W 2016 roku podjęto również działania
mające na celu poprawę infrastruktury
oświatowo-szkolnej. W Zespole SzkolnoPrzedszkolnym w Łęgajnach zaadaptowano
strych na pomieszczenia szkolne wraz
z przebudową dachu. Koszt tej inwestycji
wyniósł 569 830, 00 zł. Modernizacji
poddano także budynek Przedszkola
Miejskiego w Barczewie wraz z infrastrukturą zewnętrzną (droga, chodnik,
place), dzięki czemu najmłodsi mieszkańcy

gminy Barczewo mogą rozpocząć swoją
przygodę z edukacją. Po 12 latach żłobek
ponownie funkcjonuje w Barczewie.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł
478 859,00 zł, z czego ponad 350 tys. to
dofinansowanie ze środków Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W 2017 roku są planowane następne
inwestycje, które umożliwią utworzenie
kolejnej grupy żłobkowej.
Inwestycje na terenie gminy wpłynęły
również na rozbudowę infrastruktury
sportowej i rekreacyjnej. Na Plaży Miejskiej
w Zalesiu wybudowano boisko do siatkowej
piłki plażowej, którego koszt wyniósł 9 750,
00 zł. W miejscowościach Barczewo przy ul.
Północnej oraz Wipsowo wybudowano
ogrodzenia boisk sportowych. Przy ul.
Traugutta w Barczewie ukończono budowę
pierwszego etapu „Jarzębinowego placu
rekreacji i sportu” – zwycięskiego projektu
w głosowaniu mieszkańców Barczewa na
Ciąg dalszy na str. 5
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GMINA BARCZEWO INWESTUJE

realizację inwestycji na rok 2016 w ramach
Budżetu Obywatelskiego. Plac rekreacji,
sportu i zabaw jest miejscem do integracji
pokoleniowej, społecznej i sportowej.
W 2017 roku planuje się realizację drugiego
etapu budowy i wyposażenia placu poprzez
postawienie nowych słupów z nowoczesnymi lampami, które oświetlą cały plac,
budowy boiska do gry w plażową piłkę
siatkową oraz doposażenie placu w urządzenia zabawowe dla dzieci. W 2017 roku
planuje się również budowę placów zabaw
przy ul. Lipowej i ul. Miłej w Barczewie,
które także są zwycięskimi projektami
wybranymi przez mieszkańców w drugiej
edycji Budżetu Obywatelskiego.
Wiele inwestycji oraz zakupów środków trwałych na terenie gminy zostało
sfinansowanych z funduszu sołeckiego.
Wszystkie sołectwa miały zabezpieczone
środki finansowe na realizację zadań
wskazanych przez mieszkańców poszczególnych wsi. Na wykonanie wszystkich
zadań przewidzianych do realizacji w 2016
r. wydatkowano 427 662,79 zł, co stanowi
98,17% wszystkich zaplanowanych
środków funduszu sołeckiego.
Wykonano następujące zadania:
- budowa odcinka sieci wodociągowej
w miejscowości Radosty 5 665,17 zł
- budowa chodnika w miejscowości
Szynowo 8 982,72 zł
- wykonanie tablicy informacyjnej
w miejscowości Kaplityny 4 920,00 zł
- zakup kosiarki samojezdnej w
miejscowości Maruny 7 999,99 zł
- zakup kosiarki samojezdnej
w miejscowości Ramsowo 10 000,00 zł
- zakup blaszaka w miejscowości
Nikielkowo 4 500,00 zł
- rozbudowa zbiornika wodnego
w miejscowości Lamkowo 30 558,00 zł
- zakup urządzenia orbitrek
w miejscowości Kierźliny 4 557,15 zł
- ogrodzenie placu zabaw w miejscowości
Leszno 6 300,00 zł
- wykonanie zadaszenia nad sceną
w miejscowości Skajboty 6 000,00 zł
- utworzenie placu rekreacji
w miejscowości Stare Włóki 10 100,00 zł
- zakup zestawu na plac zabaw
w miejscowości Wrocikowo 9 659,19 zł
- zakup telewizora w miejscowości
Kronowo 3 798,00 zł
- projekt oświetlenia ulicznego
w miejscowości Łęgajny 17 000,00 zł
- projekt oświetlenia ulicznego
w miejscowości Tumiany 9 666,57 zł
- zakup kopiarko-drukarki w miejscowości
Nikielkowo 4 500,00 zł
- rozbudowa siłowni zewnętrznej
w miejscowości Krupoliny 7 999,00 zł
- zakup i montaż urządzeń zewnętrznych

do ćwiczeń w miejscowości Łęgajny
6 150,00 zł
- zakup i montaż urządzeń siłowni
zewnętrznej w miejscowości Mokiny
7 000,00 zł
- zakup i montaż urządzeń siłowni
zewnętrznej w miejscowości Niedźwiedź
5 001,18 zł
- zakup przyrządów do ćwiczeń
w miejscowości Wipsowo 16 545,47 zł
- wykonanie piłkochwytu na boisku
w miejscowości Kromerowo 8 450,00 zł

- zakup i montaż urządzeń siłowni
zewnętrznej w miejscowości Wójtowo
6 799,44 zł
W kolejnym wydaniu Wiadomości
Barczewskich przedstawimy Państwu plany
inwestycyjne na rok 2017. Zachęcamy do
przeczytania!
Ewa Dębek
Informacja Turystyczna
Urząd Miejski w Barczewie
Fot. Archiwum UM (3)

KRAJOZNAWCY W BARCZEWIE
19 lutego przewodnicy
turystyczni i krajoznawcy
z Oddziału WarmińskoMazurskiego PTTK w Olsztynie oraz mieszkańcy Olsztyna
odwiedzili Barczewo. W tym
mieście uroczyście świętowano Międzynarodowy Dzień
Przewodnika Turystycznego
oraz rozpoczęcie projektu
„Zdobywamy Regionalną
Odznakę Krajoznawczą”.
Uczestnicy odwiedzili Skarbiec Kultury Europejskiej,
Fot. Archiwum UM
nowe miejsce kulturalne
Barczewa, a następnie kościół św. Andrzeja wraz z kaplicą św. Antoniego, gdzie znajduje się
renesansowy nagrobek kardynała Andrzeja Batorego. Barczewo to miasto Feliksa
Nowowiejskiego, nie mogło zatem zabraknąć wizyty w Salonie Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego, który od wielu lat gromadzi pamiątki po kompozytorze. Krajoznawcy
odwiedzili również XIX-wieczną Synagogę, która dziś jest obiektem kulturalnym, tworzącym
niepowtarzalny klimat wielokulturowości miasteczka nad Pisą. Wycieczka zakończyła się na
barczewskim Rynku, w sąsiedztwie ratusza, zdobywając pierwsze punkty do Regionalnej
Odznaki Krajoznawczej. Wycieczkę po Barczewie poprowadził przewodnik PTTK Andrzej
Bobrowicz. Wielką pomocą służyli pracownicy Centrum Informacji Turystycznej w Barczewie,
którzy zorganizowali wstępy i udostępnili obiekty do zwiedzania. Krajoznawcy w tym roku
zawitają również do innych miast Sieci Cittaslow. Na trasach zwiedzania znajdą się Olsztynek,
Biskupiec, Dobre Miasto, Pasym i Jeziorany.
Andrzej Bobrowicz
Przewodnik PTTK
GAZETA SAMORZĄDOWA 1 (271) styczeń-luty 2017
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Już po raz 25 zagrała największa
orkiestra świata. Dzieło Jurka Owsiaka,
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, już
ćwierć wieku jednoczy Polaków, zbierając
pieniądze na sprzęt medyczny potrzebny do
ratowania życia dzieci i godną opiekę
seniorów.
Barczewo od wielu lat aktywnie
włącza się do akcji, ale jeszcze nigdy nie
zagrało tak, jak w tym roku. Tradycyjnie
barczewski sztab organizowało Centrum
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie.
Od wczesnych godzin porannych, na
ulicach zarówno Barczewa, jak i innych
miejscowości w naszej gminie, prowadzono kwestę uliczną. W tym roku
w gminie Barczewo zrekrutowano 54
wolontariuszy, z czego 10 w samym
Barczewie. Zbiórki uliczne odbyły się także
w Jedzbarku, Bartołtach Wielkich,
Ramsowie, Barczewku, Łęgajnach,
Nikielkowie, Lamkowie oraz Wipsowie
i Wójtowie. Orkiestrowych wolontariuszy
można było poznać po specjalnie oznakowanych puszkach i identyfikatorach,
wydawanych przez sztab główny WOŚP
w Warszawie.
– Już od dwóch lat jestem wolontariuszem.
Super jest zobaczyć, jak jakieś dziecko
wrzuca pieniądze do puszki, my dajemy mu
serduszko, a ono się cieszy. Widzimy
radość ludzi, że mogą pomagać – powiedziała wolontariuszka Magdalena Paprocka.
Kwestujący wolontariusze nie mieli
łatwego zadania. Kilka godzin na mrozie
potrafi dać się we znaki każdemu.
Schronieniem, gdzie czekała ciepła herbata
i pyszna zupa, była główna siedziba sztabu
w Centrum Kulturalno-Bibliotecznym,
a także Bar przy Ratuszu, fundujący posiłek
dla zbierających.

Nie tylko w Barczewie zorganizowano
imprezy towarzyszące finałowi. Na wysokości zadania stanęli mieszkańcy Wipsowa
i Wójtowa. Wipsowianie, licznie zgromadzeni w swojej świetlicy, stworzyli iście
orkiestrową atmosferę. Przygotowano
występy artystyczne, sprzedawano wypieki
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miejscowych gospodyń
i przeprowadzono aukcję
pozyskanych od sponsorów fantów. Kwota, jaką
udało się zebrać w tej
miejscowości, to łącznie
aż 5 608 zł. Nie inaczej
było w Wójtowie, gdzie
mieszkańcy, by włączyć się
do akcji, przygotowali spotkanie

REKORD POBITY!

25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
W GMINIE BARCZEWO
w salce tamtejszej parafii. Kwota zebrana
w tej miejscowości to absolutny rekord
Wójtowian – na konto orkiestry udało im
się przekazać aż 7 896 zł. – W mniejszych
miejscowościach naszej gminy orkiestra
zagrała na całego. Wójtowo i Wipsowo
przygotowało rewelacyjne imprezy,
w Łęgajnach z samej ulicznej zbiórki udało
się zebrać ponad 3150 zł. W tej miejscowości od lat wolontariuszami opiekują się
państwo Werbowy, organizując dla dzieci
dodatkowe atrakcje, takie jak np. kulig.
Wszystkie przeprowadzone zbiórki uliczne
okazały się ogromnym sukcesem, liczy się
każdy grosz, bo razem tworzymy całość
– powiedziała Alina Urbanek, szef barczewskiego sztabu.
Od godz. 12 barczewskie atrakcje
finałowe rozpoczęły się w Skarbcu Kultury
Europejskiej. Przed publicznością zaprezentowali się uczniowie barczewskiego
oddziału Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach
oraz Magdalena ŁowkielKlimek z zespołem. Finał
okazał się doskonałym momentem na debiutancki
występ nowo powstałej kapeli ludowej Barczewianie,
która już swoim pierwszym
występem skradła serca
publiczności.
– W Barczewie nie było
dotąd kapeli ludowej. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to doskonały moment na debiut. Cieszymy się, że
mogliśmy zagrać razem ze Świąteczną
Orkiestrą – powiedział Robert Tokarski,
dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego i założyciel kapeli. Gwiazdą
skarbcowego grania był powstały w po-

łowie lat 80-tych olsztyński kabaret
„Czyści jak łza”. W trakcie występów
można było również skorzystać ze stoiska
kulinarnego i nabyć los w loterii fantowej,
przygotowanej przez barczewski oddział
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
Pojezierze, przy współpracy ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

– Większość fantów została wykonana
przez naszych słuchaczy własnoręcznie na
prowadzonych przez nas warsztatach.
Sprzedaliśmy wszystkie losy, kupujący byli
bardzo zadowoleni. Ogromnie się cieszymy, że mogliśmy wspomóc Orkiestrę
– powiedziała Krystyna Szter, prezes
barczewskiego oddziału „Pojezierza”.
Dzięki stowarzyszeniu „Barczewo
Biega” można było wspierać orkiestrę także
w aktywny sposób. Barczewscy biegacze
przygotowali „Koleżeński Bieg Charytatywny” w którym każdy przebiegnięty
kilometr zamieniał się na złotówki
przeznaczone na WOŚP. W biegu brały
udział zarówno dzieci jak i dorośli. Łącznie
w zabawie wzięło udział 95 osób, a kwota,
jaką udało się wybiegać, to ponad 1 185 zł.
Dalsza część imprezy odbyła się w hali
sportowej przy Zespole Szkół w Barczewie.
Ciąg dalszy na str. 7
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Informacje
„Jestem miły i kulturalny”

Projekt, jaki realizowała Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły
Od października do grudnia 2016 r.
w szkole realizowany był projekt „Jestem
miły i kulturalny”, w ramach środków
pozyskanych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie.
Na realizację szkoła otrzymała kwotę 31
885 zł, która została przeznaczona na
urządzenie w budynku B kącików:
szachisty, omnibusa, ekspresji plastycznej,
fotograficznego, wokalnego, teatralnego
i doposażenie BRD oraz na realizację zadań
merytorycznych. Odbyło się spotkanie
rodziców klas IV-VI z prawnikiem,
p. Jerzym Soldanem, specjalizującym się
w sprawach nieletnich.
W grudniu nauczyciele uczestniczyli
w warsztatach dotyczących zapobiegania
niewłaściwym zachowaniom uczniów,
prowadzonych przez panią Bernadetę
Jabłońską, specjalizującą się w tym
zakresie. Szkoła wdrożyła program profilaktyczny, opracowany przez pedagoga
i psychologa szkolnego – „Mediacje
i negocjacje”. Wychowawcy, po warsztatach z pedagogiem i psychologiem, uczyli
dzieci umiejętności zgodnego porozumiewania się. Przeprowadzane były
również zajęcia z klasami IV-VI, na których

uczniowie uczyli się, czym jest cyberprzemoc i jak jej zapobiegać. Podczas
„Tygodnia kultury i dobrych manier”,
którego koordynatorką była pani Liliana
Połowianiuk, klasy I-VI opracowały zasady
zgodnego funkcjonowania w szkole i poza
szkołą oraz zasady kulturalnych i miłych
zachowań wobec siebie i wszystkich
dookoła. 6 grudnia 2016 r. uczniowie
szkoły dzielili się dobrymi słowami
z mieszkańcami Barczewa podczas Happeningu Mikołajkowego – „Miłe słowa dla
każdego”. Cała szkoła przeszła przez
miasto z transparentami i dobrymi słowami
skierowanymi do mijanych przechodniów.
Projekt realizowany był w ramach
rządowego programu na lata 2014-2016
„Bezpieczna i przyjazna szkoła”, ogłoszonego w formie konkursu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, a koordynowany przez Warmińsko-Mazurskie
Kuratorium Oświaty w Olsztynie.
Dziękujemy Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie,
nauczycielom oraz wszystkim pracownikom szkoły, a także rodzicom za wsparcie
realizacji projektu.
Jolanta Pastuszenko
Fot. Archiwum SP 1

Ciąg dalszy ze str. 6

25 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W BARCZEWIE

Przed licznie zgromadzoną publicznością
swoje umiejętności zaprezentowali
członkowie naszych klubów sportowych,
takich jak Rebel Team Krav Maga, Aikido
Barczewo, AZS Taekwondo.
– Swoimi występami chcieliśmy przyciągnąć maksymalną ilość osób, by zebrać
jak najwięcej pieniędzy na szczytny cel
– powiedział Jarosław Łada z Rebel Team
Krav Maga. Nie zabrakło również popisów
tanecznych uczniów Szkoły Tańca BTB
Dance Agency.
Po wielu latach przerwy na barczewską
WOŚP-ową scenę powróciło też mocniejsze brzmienie. Dzięki Stowarzyszeniu
„Barock” mogliśmy wysłuchać rockowych
koncertów w wykonaniu zespołów Obsess,
Vectoristy oraz Vagadilerha. Gościnnie
wystąpił również nasz lokalny raper Remi.
– Wspieramy Orkiestrę od lat. Wszyscy
staramy się działać i pomagać, teraz jest
okazja zagrać, więc gramy – stwierdził
Kamil Różacki, wokalista zespołu
Vectoristy.
O wszystkich smakoszy zadbano
również podczas tej części imprezy. Stoisko
kulinarne przygotowało Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie.
Członkowie stowarzyszenia przygotowali

rozmaite wypieki, sprzedawano watę
cukrową, napoje z thermomixu, pierogi,
paszteciki oraz ciepłe zupy.
– Członkowie naszego stowarzyszenia
z dużą radością podjęli się przygotowania
tego stoiska, wspomogła nas też pani Irena
Szczepańska oraz Jakub Jakubiak i wiele
prywatnych osób, za co bardzo dziękujemy
– powiedziała Danuta Zielonka, prezes
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich.
Kwota, jaką udało się uzbierać przy
kulinarnym stoisku, to ponad 1 500 zł.
Atrakcją dla najmłodszych było
stanowisko, gdzie malowano dzieciom
twarze, a dodatkowo można było wesprzeć
Orkiestrę przez zakup fantów pozyskanych
od sponsorów i sprzedawanych w sklepiku
GAZETA SAMORZĄDOWA 1 (271) styczeń-luty 2017

przygotowanym przez organizatorów.
Głównym punktem imprezy była
aukcja charytatywna, którą poprowadził
Piotr Mostek. Ilość rzeczy przekazanych na
aukcje zaskoczyła samych organizatorów,
a wylicytować można było m.in. wiele dzieł
sztuki przekazanych przez lokalnych
artystów, liczne vouchery, meble czy
kosiarkę. Mieszkańcy Barczewa wzięli
aktywny udział w licytacji, dzięki czemu
łączna kwota, jaką uzyskano przy licytacji,
to 11 780 zł.
Tegoroczny finał z pewnością można
uznać za rekordowy.
Centrum Kulturalno-Biblioteczne zaangażowało w przygotowanie imprezy
bardzo dużo osób, a nasi mieszkańcy
wykazali się hojnością. Wszystko złożyło
się na to, że nie tylko udało nam się pobić
zeszłoroczny rekord, ale praktycznie
podwoić zebraną w zeszłym roku kwotę.
Łącznie w całej gminie Barczewo podczas
25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy udało się zebrać aż 45 083,93 zł za
co serdecznie dziękujemy zarówno
organizatorom, jak i uczestnikom.
Patrycja Nowicka
Fot. Archiwum CK-B (3)
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140 rocznica urodzin Feliksa Nowowiejskiego
Rok 2016 minął, jednak Rok Feliksa
Nowowiejskiego trwa nadal. W związku
z jubileuszami, 70 rocznicą śmierci w 2016
r. oraz 140 rocznicą urodzin w 2017 r.,
obchody zostały wydłużone o kolejny rok.
Z okazji okrągłej rocznicy urodzin kompozytora, 7 lutego odbyła się w Barczewie wyjątkowa uroczystość. W pierwszej części zaproszono gości do Skarbca
Kultury Europejskiej. Tam, w zabytkowych
wnętrzach byłego kościoła ewangelickiego, uroczystości rozpoczął występ
Orkiestry Wojskowej z Giżycka, która pod
dyrekcją kapelmistrza, kpt. Cezarego
Rzący, wykonała m.in. Hymn Warmiński
i Rotę. W powitalnej przemowie burmistrz
Barczewa, pan Lech Jan Nitkowski, wyraził
dumę z faktu, że Barczewo posiada
w swojej historii wybitną postać kompozytora Feliksa Nowowiejskiego, którego
dorobkiem muzycznym możemy się
szczycić w całej Polsce.
Gościem honorowym uroczystości
była pani Bogna Nowowiejska-Bielawska,
wnuczka kompozytora, prezes Towarzystwa im. Feliksa Nowowiejskiego

w Poznaniu. Podkreśliła wieloletnie przyjacielskie kontakty swojej rodziny z Barczewem oraz doskonałą współpracę z tutejszym Salonem Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego, przekazując do jego
zbiorów „Tekę kompozytorską Feliksa
Nowowiejskiego”, nowe wydawnictwo
książkowe oraz płytę CD z baletami
kompozytora. Następnie dr Jan Chłosta
z Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie wygłosił
referat pt. „Związki Feliksa Nowowiejskiego z Warmią”. Tego wieczora
zapowiedziano specjalną wystawę pt.
„Genealogia rodu Nowowiejskich”.
O pracach badawczych opowiedzieli jej
współorganizatorzy: ks. prof. dr hab.
Andrzej Kopiczko – dyrektor Archiwum
Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie,
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Marlena Kulińska – pracownik Archiwum
Państwowego w Olsztynie oraz Magdalena
Łowkiel-Klimek – pracownik Salonu
Muzycznego im. F. Nowowiejskiego
w Barczewie. Kulminacyjnym momentem
pierwszej części uroczystości był koncert
jubileuszowy w wykonaniu sopranistki
Marii Isabelli Jung, z towarzyszeniem
pianistki Sefuri Sumi. Śpiewaczka była
wyjątkowym i specjalnym gościem z rodziny Nowowiejskich – jest prawnuczką
brata Feliksa Nowowiejskiego, Leona,
i specjalnie na ten koncert przygotowała
utwory kompozytora po polsku. Maria
Isabella, artystka obdarzona niezwykłą
barwą głosu, ukończyła Akademię
Muzyczną Folkwang w Essen oraz
Akademię Muzyczną w Hamburgu. Jest
laureatką licznych stypendiów, cenioną
wykonawczynią oratoriów w Niemczech
i na świecie. Koncertuje z recitalami dzieł
od Mozarta do Schumanna, Straussa
i Wagnera. Towarzysząca artystce pianistka
Sefuri Sumi studiowała w Folkwang
Hochschule w Essen i występowała jako
solistka z polskimi orkiestrami i filharmoniami Orchester Vorpommern w wielu
krajach Europy, USA i Japonii. Artystki
zaprezentowały pieśni Feliksa Nowowiejskiego z różnych okresów twórczości,
m.in. „Dumka o Polsce”, „Maryja i anioł”,
„Muzyka mojej duszy” i inne. Usłyszeliśmy również cykl pieśni miłosnych
Ryszarda Wagnera pt. „Wesendonck
Lieder”. Był to niezwykły koncert, przepełniony emocjami i wśród efektownych
świateł, a także prezentacji multimedialnych, które przenikały się z epokowym
klimatem wnętrz i pozostawiły niezapomniane wrażenia. Koncert miał też
wymiar symboliczny, ponieważ było to też
spotkanie rodzin z rodu Nowowiejskich
w rodzinnym mieście, co był niesaGAZETA SAMORZĄDOWA 1 (271) styczeń-luty 2017

mowitym momentem. Następnego dnia
artystki wystąpiły z recitalem w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
„Willa Wśród Róż” w Poznaniu. Podczas
uroczystości w Barczewie wszyscy
występujący goście otrzymali pamiątkowe
figurki z wizerunkiem Feliksa Nowowiejskiego, wykonane przez wychowanków Zakładu Poprawczego w Barczewie, natomiast każdy z przybyłych gości
dostał okolicznościowy folder. Tego

wieczora zaprezentowano również gobelin
z wizerunkiem kompozytora, wykonany
specjalnie na jubileusz przez artystkę
Janinę Szneider. Pozostanie on na stale
wyeksponowany w Salonie Muzycznym.
Drugą część uroczystości zorganizowano w Salonie Muzycznym im.
Ciąg dalszy na str. 9

Informacje

PIERWSZE TANGO W BARCZEWIE
W czwartek, 26 stycznia, Skarbiec Kultury Europejskiej
zabrzmiał niezwykłymi i barwnymi brzmieniami muzyki Astora
Piazzoli. Wszystko za sprawą utalentowanych muzyków z grupy
Tango Fuerte.
Astor Piazzola jest uznawany za jednego z najwybitniejszych argentyńskich kompozytorów współczesnych. Był
wirtuozem bandoneonu, czyli swoistego rodzaju harmonii
ręcznej. Jest znany przede wszystkim z nawiązań do tradycyjnego tańca argentyńskiego – tanga. Jego styl, określany jako
Tango Nuevo, przejawiał się w kunsztownych, wirtuozerskich
formach, dalekich od pierwotnego, tanecznego zamysłu tanga.
Nazwa Tango Fuerte, co oznacza „silne tango”, jest
bezpośrednim nawiązaniem do stylu Astora Piazzoli. Zespół
prezentuje wiele jego utworów z różnych okresów twórczości.
W składzie oryginalnej argentyńskiej „kapeli targowej” – bandoneon, skrzypce, fortepian, kontrabas, gitara – zespół zaczarował
barczewską publiczność i doprowadził do łez wzruszenia.
O jakości koncertu może świadczyć również wysoka frekwencja
– od pierwszych dźwięków do ostatniego taktu Skarbiec był
wypełniony po brzegi publicznością. Każdy z kolei utwór
spotkał się z niezwykle entuzjastycznym aplauzem ze strony
widowni.
Koncert ten był pierwszym z serii Czwartkowych
Koncertów Kameralnych w Skarbcu. Wydarzenia te będą
odbywały się cyklicznie, co miesiąc.
Zapraszamy do obejrzenia pełnej foto i wideorelacji oraz do
śledzenia najnowszych informacji kulturalnych z gminy
Barczewo na stronie facebook.com/centrumkultury.barczewo
oraz ckb.barczewo.pl
Bertrand Abramczyk
Fot. Archiwum CK-B (2)

140 rocznica urodzin Feliksa Nowowiejskiego
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Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie,
gdzie odbyła się prezentacja książki pt.
„Warmia w czasach Feliksa Nowowiejskiego”, będącej rezultatem konferencji, która odbyła się w Barczewie 15
września 2016 r. Prezentacji dokonał dr
Jerzy Kiełbik, dyrektor Ośrodka Badań
Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego
w Olsztynie, organizatora konferencji
i wydawcy książki. Goście obejrzeli także
jubileuszową wystawę pt. „Genealogia
rodu Nowowiejskich”, przedstawiającą
drzewo genealogiczne rodziny od najstarszych przodków do obecnych czasów,
zarys historii domu rodzinnego oraz
wyróżniające się osoby, kontynuujące
rodzinne tradycje muzyczne. Wystawa
została przygotowana na podstawie
dokumentów i prac badawczych wspomnianych już wcześniej osób: ks. prof. dr
hab. Andrzeja Kopiczko, Marleny Kulińskiej i mgr Magdaleny Łowkiel-Klimek,
a także dr Iwony Fokt z Akademii
Muzycznej im. I .Paderewskiego i Towarzystwa im. F. Nowowiejskiego w Poznaniu. Korzystano również z archiwum
rodziny Nowowiejskich z Poznania i Nie-

miec oraz materiałów Ireny Wahl-Damasiewicz, Barbary Stettner-Stefańskiej,
Wojciecha Zenderowskiego, a także
książek i artykułów. Wystawa została
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zorganizowana i opracowana przez
Magdalenę Łowkiel-Klimek, natomiast
doskonały projekt graficzny opracował
Zbigniew “Ramsko” Kozłowski. Wystawa
jest stałą ekspozycją, na którą serdecznie
Państwa zapraszamy do Salonu Muzycznego w Barczewie. Organizatorami
jubileuszowych obchodów byli: Urząd
Miejski w Barczewie, Centrum KulturalnoBiblioteczne w Barczewie wraz z Salonem
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego,
Towarzystwo im. Feliksa Nowowiejskiego
w Poznaniu, Archiwum Archidiecezji
Warmińskiej w Olsztynie, Archiwum
Państwowe w Olsztynie, Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie,
Zakład Poprawczy w Barczewie i Ośrodek
Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Wszystkim współorganizatorom i przybyłym gościom dziękujemy za wspólne działania i przeżycie
razem historycznych momentów, tworzących obraz naszego miasta, którego
symbolem jest muzyka i postać Feliksa
Nowowiejskiego.
M. Łowkiel-Klimek
Fot. Archiwum CK-B (5)
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„Spacer z Feliksem” wyróżniony
16 grudnia 2016 r. w Urzędzie
Marszałkowskim w Olsztynie podsumowano 24 edycję Europejskich Dni
Dziedzictwa na Warmii i Mazurach.
Ogólnopolskie podsumowanie odbyło się
21 listopada 2016 r. podczas uroczystej Gali
w Operze Wrocławskiej, gdzie wręczone
zostały wyróżnienia dla organizatorów
tegorocznej edycji EDD. Podczas uroczystości m.in. wyróżniono organizatorów
wydarzeń, które zorganizowało Muzeum
Bitwy pod Grunwaldem, od dwóch lat
koordynator przedsięwzięcia w regionie.
Europejskie Dni Dziedzictwa to
wspólna inicjatywa Rady Europy i Unii
Europejskiej, mająca na celu promowanie
zabytków. W projekcie uczestniczą
wszystkie państwa członkowskie Rady
Europy, w tym także Polska, która włączyła
się do akcji w 1993 roku. To największy
w Europie projekt społeczno-edukacyjny,
a także najważniejsze święto zabytków
kultury Starego Kontynentu. Głównym
celem EDD jest szeroko pojęta edukacja
historyczna i kulturalna, promowanie
różnorodności regionalnego dziedzictwa
kulturowego, podkreślenie wspólnych
korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu międzykulturowego.
W ramach święta zabytków odbyło się 1626

wydarzeń, zaangażowanych było
431 miejscowości, a blisko 300
tysięcy zwiedzających wzięło
w nim udział, natomiast w naszym
regionie odbyły się 43 wydarzenia.
Narodowy Instytut Dziedzictwa, spośród najciekawszych
wydarzeń tegorocznej edycji
EDD w regionie, wyróżnił
imprezę plenerową „Spacer
z Feliksem Nowowiejskim szlakiem zabytków Barczewa”
zorganizowaną przez Centrum
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie wraz z Salonem Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie, reprezentowanym przez
Dyrektora Roberta Tokarskiego i Magdalenę Łowkiel-Klimek.
Wydarzenie pod nazwą „Spacer
z Feliksem Nowowiejskim szlakiem
zabytków Barczewa”, opisywaliśmy już
Państwu w ubiegłym roku, dlatego tylko
krótko je przypomnimy. Głównymi
atrakcjami było spotkanie z Feliksem i jego
rodziną. W te role wcielili się pracownicy
Centrum Kulturalno-Bibliotecznego
i Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego, którzy z przewodnikiem

– znanym historykiem, panem Wojciechem
Zenderowskim – zwiedzali najciekawsze
zabytki Barczewa, poznając ich historię. Na
zakończenie, dla zwiedzających wystąpiły
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Barczewie
z przedstawieniem „Mały Feluś wyrusza w
świat”, pod kierunkiem nauczyciel Bogumiły Lisowskiej.
W województwie warmińskomazurskim wyróżnienia otrzymali:
- Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy
pod Grunwaldem w Stębarku,
- Patryk Kozłowski, Koordynator EDD
woj. warmińsko-mazurskiego, Muzeum
Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku,
- Alicja Maria Szarzyńska, WarmińskoMazurski Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Olsztynie,
- Małgorzata Strzyżewska, Muzeum
Warmii i Mazur w Olsztynie,
- Robert Tokarski i Magdalena ŁowkielKlimek – Centrum KulturalnoBiblioteczne w Barczewie,
- Mariusz Wyczółkowski, Muzeum im.
Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie,
- Krystyna Wójcik-Wiśniewska, dyrektor
Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły
w Kurzętniku.
Redakcja

Fot. W. Zdaniuk

Dzięki mieszkańcom Wójtowa, którzy wspierali Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy, zebraliśmy 7 896,21 zł. Niesamowite – to więcej niż rok temu.
W zimową niedzielę od rana wolontariusze przemierzali ulice Wójtowa, nosząc
coraz to cięższe puszki, bo nasi mieszkańcy nie szczędzili grosza na WOŚP 2017.
To, co się działo na licytacji, trudno opisać słowami – trzeba tam było być, żeby
poczuć emocje z tym związane. Nawet Przemek Bąk prowadzący licytację sam był
zdziwiony hojnością uczestników.
Licytujący mogli ochłonąć w kawiarence WOŚP, jedząc pyszne ciasta upieczone
przez zdolne panie z Wójtowa, popijając kawę i herbatę.
Bigos i grochówka dawały powera do dalszej walki w licytacji.
Jak zwykle mogliśmy liczyć na mieszkańców Wójtowa. To miłe i budujące.
Dziękuję, że byliście z nami.
SIEMA i widzimy się za rok!
Fot. Arch. autora
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Beata Jakubiak
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”

Historia

Barczewskie Kalendarium
Styczeń
1337.01.25 – w dokumentach Dobrego Miasta
po raz pierwszy wymieniony jest ksiądz
Henricus (Henryk) z Wartberga „Stare Miasto”.
1521.01.15 – Wielki mistrz Albrecht von
Hohenzollern w trakcie przemarszu z Braniewa
przez Kronowo do Olsztyna odstąpił od
oblężenia Barczewa z uwagi na „obfitość
rozlanych wód otaczających miasta”.
1584.01.01 – biskup Marcin Kromer dla wsi
Lamkowo wystawił nowy przywilej lokacyjny,
zatwierdzając w nim faktyczny stan posiadania
dóbr kościelnych.
1730.01.07 – kapituła warmińska wydała
zarządzenie ograniczające chirurgom i łaziebnicom (pracownikom łaźni publicznej
zajmującym się balwierstwem) nacinać żyły
i puszczać krew.
1809.01.02 – jak co roku, w kościele św.
Andrzeja Apostoła w Barczewie, od XIV
wieku obchodzono odpust na Matki Boskiej
Anielskiej Porcjunkuli.
1818.01.17 – silna wichura spowodowała
znaczne szkody w zabudowie miejskiej
Barczewa.
1849.01.23 – na terenie gminy Barczewo, we
wsi Południowo, urodził się Jan Stankiewicz,
działacz warmiński i subdelegat Towarzystwa
Czytelni Ludowych.
1862.01.04 – do Rady Miasta Wartenburg
wybrany został Franciszek Nowowiejski.
1864.01.16 – „Allensteiner Kreis Blatt”
opublikował nazwiska powstańców styczniowych, którzy schronili się m.in. w Barczewie.
1871.01.31 – urodził się ks. Jan Heller,
w latach 1920-1936 proboszcz w Barczewie,
honorowy kanonik fromborski.
1886.01.26 – Ministerstwo Szkolnictwa
Medycyny i Duchowieństwa w Berlinie zezwoliło Siostrom św. Katarzyny w Braniewie na
założenie w Barczewie przedszkola (ochronki)
jako działalności dodatkowej.
1892.01.26 – w Wójtowie urodził się Augustyn
Klimek, nauczyciel, działacz plebiscytowy
i społeczno-oświatowy.
1900.01.27 – jak informowała lokalna gazeta,
nadeszły nowe, najlepsze tłuste śledzie po 10
fen. za 8 do 10 sztuk.
1901.01.05 – Barczewo na początku stycznia
liczyło 5428 komunikantów (osób
przyjmujących komunię świętą).
1903.01.24 – w barczewskiej synagodze rabin
z Olsztyna, de Olitzki, egzaminował żydowskie
dzieci z religii i języka hebrajskiego.
1907.01.25 – wybory do parlamentu wygrał
ks. kanonik Johann Hirschberg, długoletni
proboszcz parafii barczewskiej.
1932.01.19 – urodził się w Barczewku Ulrich
Fox, autor obszernej monografii parafii i wsi
Barczewko „Kirchspiel Alt-Wartenburg im
Ermland 1325-1985”.
1937.01.04 – w Nowym Dworze urodził się
Jan Aniuśkiewicz, były długoletni pracownik
Zakładu Gospodarki Komunalnej, Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie. Działacz
społeczny i samorządowy.
1937.01.10 – w kościele św. Anny w Barczewie odprawiono Mszę św. dwujęzyczną:
kazanie po niemiecku, a sumę po polsku.
1946.01.18 – w Poznaniu zmarł Feliks
Nowowiejski, kompozytor, wirtuoz organowy,

70 lat temu
Burmistrz Kazimierz Kowalewski
Zbliża się siedemdziesiąta rocznica
powołania Kazimierza Kowalewskiego na
urząd burmistrza Barczewa przez Starostę
Powiatu Olsztyńskiego. Wspomniana rocznica
jest okazją, aby przypomnieć związane
wydarzenia z tamtego okresu. Dokładnie 11
stycznia 1947 roku burmistrz Kazimierz
Kowalewski został mianowany przez inż.
Michała Musiała, Starostę Powiatu Olsztyńskiego, by potem w szczególny sposób zapisać
się trwale w historii miasta. Przyczynił się nie
tylko do rozwoju miejscowego przemysłu,
odgruzowania i aprowizacji wciąż napływającej do miasta ludności. Wyróżniał się
pracowitością i doświadczeniem, a w szczególności nie była mu obca administracja i zarządzanie. Wcześniej, bo od 4 października do
20 listopada 1945 roku, był kierownikiem
Zarządu Miejskiego w Wartemborku i p.o.
burmistrza miasta. Już wówczas potrafił
zjednać wokół siebie zdolnych i przedsiębiorczych przyjaciół, a pierwsze powojenne lata
nie należały do łatwych. Kazimierz Kowalewski urodził się 25 grudnia 1899 roku w podwarszawskim majątku. Uzyskał wykształcenie
średnie maturalne i ukończył szkołę muzyczną
w klasie fortepianu u prof. Michałowskiego.
Jeszcze przed I wojną światową zgłosił się na
ochotnika do wojska. Po ukończeniu szkoły
oficerskiej w 1920 roku powołany został na
kierownika kasyna oficerskiego w Wołkowysku. Tam też współredagował miejscową
gazetę. Był dobrym mówcą podczas organizowanych uroczystości państwowych
i koncertów muzycznych, w których występował. Po odejściu z wojska ukończył kurs
prawniczy i założył własną kancelarię. Ożenił
się z nauczycielką Lidią Chomiczówną.
Pierwszy syn państwa Kowalewskich, Andrzej,
urodził się w Wołkowysku. W sierpniu 1939
roku pan Kowalewski mianowany został na
stanowisko okręgowego inspektora Ligi
Obrony Powietrznej i Gazowej. W czasie II
wojny światowej działał w szeregach Armii
Krajowej. Wiosną 1945 roku, w obawie przed
aresztowaniem przez NKWD, wraz z rodziną
schronił się w Poznaniu. Stamtąd wyjechał do
Olsztyna, gdzie zamieszkał na Kolonii
Mazurskiej.
Na wniosek Starosty Powiatu Olsztyńskiego, Kazimierz Kowalewski od 4 października 1945 roku został powołany na kierownika
Zarządu Miejskiego w Wartemborku, zachowując powierzony mu wcześniej referat
pedagog i działacz narodowościowy.
1947.01.11 – burmistrzem Barczewa został
Kazimierz Kowalewski.
1967.01.01 – w Barczewie przy Miejskim
Ośrodku Kultury powołano Społeczna Radę
Klubu.
1997.01.18 – w Kromerowie otwarto nowy
hotel „Apex Land”.
1997.01.21 – w sali widowiskowej Miejskiego
Domu Kultury w Barczewie zorganizowano
Dzień Seniora.
W. Zenderowski
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przedsiębiorstw miejskich. Po ustąpieniu
Marcelego Wiśniewskiego, starosta powierzył
mu dodatkowo pełnienie obowiązków
burmistrza miasta. Funkcję tę pełnił do 20
listopada 1945 roku. Zmiana na stanowisku
burmistrza podyktowana była wieloma
względami, to jednak nie przesłoniło problemu,
z jakimi miejscowa administracja borykała się
na co dzień. Wówczas skład Zarządu
Miejskiego był skromny i liczył pięć osób.
Natomiast z każdym tygodniem rosła liczba

pracowników zatrudnionych w ratuszu. Rok
1945 dla polskiej administracji był przełomowym w historii miasta. Z chwilą objęcia
przez nią władzy odczuwano brak niemal
wszystkiego, a szczególnie siły fachowej,
niezbędnej do dźwignięcia miasta z wojennej
pożogi. Do najpilniejszych zadań należało:
zabezpieczenie ocalałych dóbr materialnych
przed dewastacją i szabrownikami, odbudowa
zniszczonych i ograbionych zakładów,
załatwienie formalności związanych z wysiedleniem Niemców oraz osiedlaniem przesiedleńców i osadników, a przede wszystkim
aprowizacja stale rosnącej liczby mieszkańców,
którzy często pozbawieni byli chleba na kartki.
Stąd dla Kazimierza Kowalewskiego, jako
referenta przedsiębiorstw miejskich, kwestia
uruchamiania miejscowych zakładów
usługowych i przedsiębiorstw była dużym
wyzwaniem i priorytetem w działaniu.
Z chwilą przybycia do Barczewa Kazimierz Kowalewski otrzymał do zamieszkania
budynek przy ul. Wojska Polskiego 42, który
w czasach niemieckich stanowił własność
architekta Strelitzkiego. W połowie stycznia
1945 roku budynek przygotowywany był na
kwaterę dla dowódcy sztabu Grupy Armii
„Środek”, gen. płk Georga-Hansa Reinhardta,
który z niego nie skorzystał. Od lutego 1945
roku budynek zajmował major Iwan Troicki
– komendant Radzieckiej Komendantury
Wojennej. Po zamieszkaniu w nim, dopiero pod
koniec 1945 roku Kazimierz Kowalewski
sprowadził rodzinę z Olsztyna. Żona Lidia,
z wykształcenia nauczycielka, nie podjęła pracy
Ciąg dalszy na str. 12
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Luty
1337 – w monografii parafii pw. św. Anny
wymieniony został ksiądz Henryk jako
pierwszy proboszcz.
1517.02.05 – Mikołaj Kopernik, jako
administrator kapituły warmińskiej, nadał prawo lokacyjne osadnikom ze Skajbot o nazwiskach Nickel Pippelk i Gregor Czepan.
1847.02.12 – w Bisztynku urodził ks. Jan
Hirschberg (od 1888 roku pełnił posługę
duszpasterza w barczewskim więzieniu).
1877.02.07 – w Barczewie urodził się Feliks
Nowowiejski, polski kompozytor i dyrygent,
autor m.in. „Roty”, „Legendy Bałtyku” i wielu
innych utworów.
1887.02.08 – Eugeniusz Buchholz nabył od
Adama Napieralskiego polską księgarnię
w Barczewie.
1900.02.06 – na placu targowym w Barczewie
za korzec (99 kg) żyta płacono 5 marek, korzec
jęczmienia kosztował 4-8 marek, a kartofli po
1,50. Za funt masła (pół kg) płacono 80 fen.
Mendel jaj (15 szt.) kosztował 80 fen, a funt
wołowiny 40 fen.
1900.02.22 – zamieszkała w Mokinach
niezamężna Otylia Kalinasch otrzymała na
swoją prośbę maszynę do szycia od cesarza.
1901.02.07 – „Gazeta Olsztyńska” informowała, że w Wartemborku (Barczewie) miała
prawdziwą sanówkę, a od 3 lutego prawie co
dzień kurzy śnieg i nastał tęgi mróz.
1917.02.17 – urodził się Julian Stylka, działacz
administracyjny, spółdzielczy i społeczny.
1937.02.14 – w kościele farnym pw. św. Anny
w Barczewie w pierwszą niedzielę Wielkiego
Postu odśpiewano polskie pieśni pasyjne.
1957.02.15 – z Barczewa do Olsztyna przeniesiono wszystkie urzędy Powiatowej Rady
Narodowej.
1977.02.07 – w Domu Kultury w Barczewie
zorganizowano uroczystą akademię z okazji
setnej rocznicy urodzin Feliksa
Nowowiejskiego.
1977.02.12 – w Miejskim Domu Kultury
w Barczewie odbyły się miejsko-gminne
eliminacje konkursu piosenki radzieckiej.
1977.02.15 – plenum Komitetu MiejskoGminnego PZPR w Barczewie wspólnie z ZSL
obradowało nad problemem rozwoju rolnictwa.
1987.02.27 – w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Barczewie odbyło się spotkanie
członków Patriotycznego Ruch Odrodzenia
Narodowego.
1987.02.28 – w Przeglądzie Chórów Szkolnych
a’capella organizowanym w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury w Barczewie
wystąpił Chór z Lamkowa i Kronowa.
1997.02.04 – Szkoła Podstawowa w Bartołtach
Wielkich liczyła 77 dzieci.
1997.02.05 – odbyło się założycielskie zebranie Gminnego Klubu Sportowego „Pisa”
w Barczewie.
1997.02.14 – Szkoła Podstawowa w Barczewie
liczyła 1097 dzieci.
1997.02.16 – w 1996 roku na terenie gminy
i miasta Barczewo odnotowano 125 zdarzeń,
w tym: 93 pożary (66 małych, 21 średnich,
i 6 dużych), 26 zagrożeń pożarowych i 6
fałszywych alarmów.
1997.02.17 – do Zalesia, na zakończenie obozu
w ramach programu „Internet dla szkół”,
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Burmistrz Kazimierz Kowalewski
w miejscowej szkole. Poświęciła się domowi
i rodzinie. Mimo to jednak znalazła czas na
udzielanie pomocy miejscowym i osadnikom.
W szkole zorganizowała pierwszy komitet
rodzicielski, któremu przewodniczyła.
Po krótkim okresie pełnienia obowiązków
burmistrza (od 4 października 1945 roku), 20
listopada 1945 roku Kazimierz Kowalewski
urząd przekazał Władysławowi PacoszePuchowskiemu. Następnie 1 stycznia 1946
roku objął referat przemysłu i handlu. Pomimo
tego, wciąż odgrywał znaczącą rolę w ratuszu
obok zastępcy burmistrza, Władysława Naruszewicza. Z uwagi na stan zdrowia i częstą
nieobecność Władysława Pacochy-Puchowskiego, wraz z Władysławem Naruszewiczem
realizowali postanowienia Zarządu Miejskiego.
W tym okresie ożywił się handel, osadnicy
i miejscowi otwierali nowe punkty usługowe
i zakłady rzemieślnicze.
Z chwilą podjęcia pracy w ratuszu, tj. od 20
października 1945 roku, Kazimierz Kowalewski przyczynił się do odbudowy urządzeń
przemysłowych – w tym do uruchomienia
wodociągów, elektrowni, młyna i wieży
ciśnień. Był jednym z współzałożycieli
Spółdzielni Spożywców „Jutrzenka” i jednym
z inicjatorów reaktywowania Banku Ludowego, Spółdzielni OszczędnościowoPożyczkowej w Barczewie.
Kazimierz Kowalewski nie kandydował
do Miejskiej Rady Narodowej, która powstała
25 marca 1946 roku. Po roku kadencji, 15
grudnia 1946 r., Władysław PacochaPuchowski z uwagi na stan zdrowia i przedłużający się okres chorobowy złożył rezygnację
z urzędu burmistrza. Decyzją Starosty Powiatu
Olsztyńskiego, z dniem 11 stycznia 1947 roku
nowym burmistrzem Barczewa został Kazimierz Kowalewski, zachowując członkostwo
w Zarządzie Miejskim. Wyróżniał się tym, że
nigdy nie stronił od miejscowej ludności, bez
względu na ich pochodzenie i religię. Podobnie
jak Marceli Wiśniewski, potrafił zmobilizować
dosłownie wszystkich do pracy na rzecz miasta.
W 1948 roku w Barczewie w rodzinie
Kowalewskich przychodzi na świat syn Julian.
Od początku ich dom przy Wojska
Polskiego 42 był drugim „urzędem”. Jak
wspominała Lidia Kowalewska, to tutaj
wielokrotnie mąż zasiadał do wspólnej herbaty
z urzędnikami i razem wypracowywali różne
opcje, które z myślą o mieszkańcach realizował
ratusz. Ich dom odwiedzał także Starosta
Powiatu Olsztyńskiego, inż. Michał Musiał ze
swoimi urzędnikami. Pani Lidia ciepło
przybył b. premier Waldemar Pawlak.
2007.02.08 – w Szkole Podstawowej
w Barczewie odbył się IV Gminny Konkurs
Regionalny.
2007.02.19 – Rada Miejska w Barczewie
ogłosiła rok 2007 Rokiem Księdza Walentego
Barczewskiego.
2007.02.27 – spłonął były budynek szkoły
w Jedzbarku.
W. Zenderowski
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wspominała pierwsze powojenne lata, a szczególnie czas, gdy rodziło się życie w mieście.
Opisywała listopad 1945 roku, kiedy z Olsztyna
do Barczewa przyjechała furmanką. Niestety,
rozliczne obowiązki domowe oraz funkcje,
jakie pełnił mąż, stanęły na przeszkodzie
w podjęciu pracy nauczyciela w szkole podstawowej. Wspomniała między innymi, jak
w grudniu 1945 roku w poklasztornym
kościele, wypełnionym wiernymi podczas
pasterki, przy organach zasiadł mąż Kazimierz,
a wierni wraz z chórem śpiewali polskie kolędy.
Była to pierwsza niezapomniana pasterka
w powojennym Barczewie. Dodała, że mąż
niejednokrotnie zasiadał do kościelnych
organów podczas Mszy św. Opisała pierwszą
procesję Bożego Ciała, jak towarzyszył księdzu
Maksymilianowi Tarnowskiemu. W innym
miejscu wspominała towarzyskie spotkania
w ich domu, przeważnie w popołudniowe
soboty. Częstymi gośćmi byli m.in.: Stefan
Foremny – też muzyk, Klemens Koitka
– dawny zastępca pierwszego burmistrza,
Władysław Naruszewicz – zastępca burmistrza
i inni. Mąż zasiadał do fortepianu, a ich dom
wypełniała muzyka przeplatana długimi
rozmowami. Z tych rozmów pani Lidia
dowiedziała się, jak żyli mieszkańcy w czasach
niemieckich i w pierwszych miesiącach roku
1945.
Urząd Bezpieczeństwa nie zapomniał o akowskiej przeszłości Kazimierza Kowalewskiego, która zakończyła jego karierę. Po
dwóch latach urzędowania, z dniem 31 grudnia
1948 roku, Kazimierz Kowalewski otrzymał
wypowiedzenie. 4 stycznia 1949 roku urząd
burmistrza przekazał Antoniemu Kaweckiemu
– sekretarzowi Zarządu Miejskiego, któremu
Starosta Powiatu Olsztyńskiego powierzył
pełnienie obowiązków burmistrza Barczewa.
Dla rodziny Kowalewskich nastały ciężkie
czasy, ponieważ o stałą pracę dla byłego
burmistrza nie było łatwo. Kazimierz Kowalewski do emerytury pracował w Olsztynie na
różnych stanowiskach. W wolnych chwilach
siadał do fortepianu i znów, jak za dawnych lat,
ich dom przy ul. Wojska Polskiego wypełniał
się ulubionymi utworami. Było można go
spotkać w Lidze Przyjaciół Żołnierza,
w Spółdzielni Inwalidów „Przyjaźń” czy w Lidze Obrony Kraju. W Barczewie był
współzałożycielem i członkiem Koła Związku
Bojowników o Wolność i Demokrację. Jednak
przez wszystkie lata z twarzy byłego burmistrza
Barczewa nigdy nie znikał uśmiech pełen
dobroci. W końcu doczekał się zasłużonej
emerytury i wolny czas poświęcił w całości
rodzinie. Dopiero po latach dostrzeżono jego
ogromny wkład pracy, jaki podczas sprawowania urzędu burmistrza wniósł na rzecz
Barczewa. Odznaczony został m.in. Krzyżem
Kawalerskim OOP.
Zmarł 18 września 1979 roku w Barczewie
i pochowany został na miejscowym cmentarzu.
Wojciech Zenderowski
Fot. z archiwum autora

Historia
Z przeszłości miasta
O barczewskich górach i nie tylko
W monografii dzisiejszego Barczewa
czytamy, że na założenie nowego miasta
wybrano miejsce o naturalnych walorach
obronnych, które zapewniały lepszą ochronę
jego mieszkańców przed najeźdźcami.
Składały się na nie rzeki, rozlewiska i lasy oraz
otaczające miasto wzniesienia. Niemieccy
historycy w swoich publikacjach owe
wzniesienia nazywali górami. Zgodni byli co
do wyboru miejsca pod nowe miasto,
określając go za słuszny i przemyślany.
Podobnie ks. Walenty Barczewski, w “Geografii Polskiej Warmii” z 1917 roku, owe
wzniesienia nazwał „górami”, przy czym użył
polskich nazw: Wysoka Góra, Okrągła Góra,
Góra Zazdrość, Święta Góra i Góra
Szubienica. Dziś, patrząc na topograficzną
mapę Barczewa, warto przypomnieć historię
wymienionych z nazwy gór, przy okazji
wzbogacając o ich historię pochodzącą
z innych źródeł, a także z przekazów dawnych
jego mieszkańców.

Krzyżowa Góra (niem. Kreuzberg).
Oddalona dwa kilometry od miasta, leży “w
dolinie rzeki Pisy. Wzniesienie od wieków
zwano “Klasztorną Górą”, “Zamkową Górą”,
a także “Wysoką Górą”. Obecnie występuje
pod nazwą “Krzyżowa Góra”. Znajduje się po
prawej stronie polnej drogi z Barczewa
w kierunku Zalesia. Przez niemieckich
historyków miejsce to jest określane jako stare
pruskie grodzisko, strażnica albo okazały
kurhan, pochodzący z okresu prehistorycznego. Przypuszczalnie wzniesienie mogło
być także miejscem kultu dawnych Prusów.
Niewątpliwie na wzgórzu tym znajdowała się
pruska strażnica, a sam dostęp do niej, z uwagi
na przepływającą rzekę Pisę i rozległe
mokradła, był utrudniony. Gdzie indziej
czytamy, że u stóp tejże strażnicy biegł szlak
handlowy. Już w średniowieczu miejscowi
o pruskim grodzisku mówili z trwogą. Jak głosi
legenda, podobno w tym miejscu miał
znajdować się klasztor, który pewnej nocy
zapadł się pod ziemię. Wówczas, w obawie
przed złymi mocami, na szczycie góry, gdzie
miał stać dawniej klasztor, miejscowi postawili
drewniany krzyż, który poświęcił przeor
z pobliskiego klasztoru. Krzyż, który był
widoczny z daleka, rozleciał się w 1924 roku ze
starości. Ze względu na ładne położenie

i widok, w 1822 roku władze miasta na
Krzyżowej Górze zorganizowały uroczystość
z okazji pięćdziesięciolecia przynależności do
Prus, które pokrywało się też z dwudziestopięcioleciem rządów króla Fryderyka
Wilhelma III. Natomiast na przełomie XVIII
i XIX wieku u stóp Krzyżowej Góry odkryto
resztki mostu położonego nad rzeką Pisą
i odnaleziono urny, prawdopodobnie z czasów
pruskich.
W czasach niemieckich Krzyżowa Góra
znajdowała się terenie prywatnym. 20
września 1948 roku, uchwałą Miejskiej Rady
Narodowej w Barczewie, wzgórze przekazano
Muzeum Archeologicznemu w Warszawie.
Przypomnijmy, że kolejny dębowy krzyż
postawiony został w 1994 roku. O Krzyżowej
Górze, na której dawniej miał znajdować się
klasztor, a dziś w jego miejscu stoi nowy
dębowy krzyż, zachowały się legendy spisane
w książce “Barczewo w baśniach i legendach”.
Okrągła Góra (niem. Ebaberg). Wzgórze
znajdujące się przy Viehmarkt
(obecnie ul. Targowa). Nazwa
wzgórza pojawiła się pod koniec
XVIII wieku. Prawdopodobnie
wywodzi się od żeńskiego imienia
Ebba (zdrobnienie od Eberhardine). Na temat historii samego
wzgórza historia milczy. Ze
szczytu wzgórza rozciągał się
widok na starą część miasta. Stąd
już w XIX wieku wzgórze stało się
miejscem wypoczynku mieszkańców miasta. Było ulubionym
miejscem fotografików i malarzy,
którzy o różnych porach roku
utrwalali panoramę miasta i zachodzące w niej
zmiany. W okresie zimowym, na stoku
wzgórza urządzano tor saneczkowy i narciarski. Było to wymarzone miejsce do
uprawiania sportów zimowych przez
mieszkańców miasta, o którą to rekreację
dbały władze miasta.
W połowie XX wieku w zboczu wzgórza
mieszkańcy zaczęli urządzać tzw. “ziemianki”,
w których zimą przechowywali ziemiopłody.
Później zaczęto urządzać ogródki, a latem na
jego zboczach pasły się nie tylko krowy. Od
roku 1945 wzgórze nosi polską nazwę Eba.
Z tym miejscem również wiążą się legendy. Jak
głosi jedna, dawniej wzgórze zamieszkiwali
krasnale, których mogli zobaczyć jedynie
urodzeni w niedzielę, gdyż tylko im przypisane
było posiadać taki dar natury. Druga legenda
mówi o wodzie płynącej ze źródła Eby.
Święta Góra (niem. Ferianberg).
Wzgórze, na którym obecnie znajduje się stary
katolicki cmentarz, przylega do ul. Armii
Krajowej. Jak głosi legenda, ktoś widział tam
modlącego się zakonnika odzianego w biały
habit. Dlatego miejscowi uznali miejsce to za
“święte” i na pamiątkę postawili drewniany
krzyż. Stąd prawdopodobnie pochodzi nazwa
– “Święta Góra”. Na początku XVII wieku
GAZETA SAMORZĄDOWA 1 (271) styczeń-luty 2017

były to już grunty kościelne, na których
założony został pierwszy szpitalny cmentarzyk. Z biegiem lat obszar cmentarza
powiększył się. Obecnie wyróżnia go krzyż
cmentarny, do którego od strony miasta
prowadzi pod górę wyłożona kamieniami
droga, będąca dla zmarłych ostatnią. W połowie XIX wieku pobudowana została w stylu
neogotyckim kaplica cmentarna, która służyła
zmarłym do stycznia 1945 roku.
Góra Straceń (niem. Galgenberg).
Zwana była także „Górą Szubienicą”.
Z ustnych przekazów dawnych mieszkańców
było to miejsce, gdzie w dawnych wiekach
wykonywano nie tylko zasądzone kary chłosty.
Wówczas przywiązywano do pala skazanego
i bito go rzemieniem. Za dokonane rozboje
i zbrodnie wieszano tam skazanych i grzebano
ich na miejscu. Wymierzaniu kary musieli
przyglądać się mieszkańcy. Potem grunty
z “Górą Straceń” przekazano dla klasztoru
franciszkanów. W 1812 roku wszystko, co należało do klasztoru, przeszło pod jurysdykcję
miejscowego Königliche Strafanstalt
(Królewski Zakład Karny), który w tym
samym roku i w tym samym miejscu urządził
własny cmentarz. Na cmentarzu tym
dokonywano pochówku zmarłych lub
straconych za jego murami więźniów. Od 1914
roku cmentarz był miejscem pochówków
strażników i członków ich rodzin. Obecnie
w tym miejscu znajduje się cmentarz
komunalny przypisany do ul. Kościuszki.
Góra Zazdrość (niem. Eifersuchtberg).
Wschodnia część miasta, którą wyróżnia
zbudowany w 1930 roku Dom Starców św.
Jerzego. Dziś do niego przylega rozbudowane
osiedle domków jednorodzinnych. Na temat
Góry Zazdrość historia milczy. Jedynie spisana
legenda o dwóch braciach, pałających ku sobie
zazdrością o białogłowę, pozostała po nasze
czasy i stała się nieodłączną nazwą tego
miejsca. W literaturze niemieckiej możemy
także przeczytać, że dawniej jej małą część o
nazwie Eifersuchtberg stanowił Plac Oprawcy
(niem. Schinderplatz). Tam, w średniowieczu,
na stosie miano spalić wędrowną czarownicę.
Potem nazwę Schinderplatz, z uwagi na
miejsce pochówku bydła i koni, zmieniono na
Rackerplatz (Plac Rakarza).
Duża Góra (niem. Großberg). Miejsce to,
wymienione w niemieckiej literaturze,
znajduje się przy ul. Kraszewskiego. W 1902
roku zbudowano tam Szpital św. Antoniego.
Dziś w jego murach mieści się Szpital Pomocy
Maltańskiej, Dom Opieki Paliatywnej i filia
Szpitala Pomocy Maltańskiej pw. bł. Gerarda
Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich
– “Pomoc Maltańska” w Warszawie. Jedynie
odnowiona figurka Matki Boskiej, znajdująca
się przed frontem budynku, przypomina
dawną przeszłość.
Wojciech Zenderowski
Fot. Rok 1919. Krzyżowa Góra.
Archiwum autora
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MegaMisja w szkolnej świetlicy
Uczniowie uczęszczający na zajęcia do
szkolnej świetlicy w Szkole Podstawowej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
zostali zakwalifikowani do projektu
MegaMisja, prowadzonego przez fundację
Orange.
Projekt przeznaczony jest dla dzieci
w wieku od 6 do 10 lat, biorących udział
w zajęciach organizowanych w szkolnych
świetlicach. Jego celem jest podnoszenie
kompetencji nauczycieli z zakresu cyfryzacji, zapoznanie dzieci z nowymi technologiami oraz z zasadami bezpiecznego
korzystania z nich. Dziś prawie każde
dziecko posiada komputer i korzysta
z internetu, ale chodzi o to, by robiło to
świadomie i odpowiedzialnie.
By zakwalifikować się do projektu,
należało nakręcić film obrazujący prowadzenie świetlicowych zajęć przy użyciu
sprzętu multimedialnego. Do uczestnictwa
w przedsięwzięciu zgłosiło się 600 szkół,
z czego wybrano 300, w tym barczewską
placówkę.
MegaMisja to cykl dziesięciomiesięcznych zajęć, trwających przez cały rok
szkolny. W trakcie ich trwania uczniowie
biorą udział w około 40 warsztatach. Każde
z zajęć to odrębna przygoda po cyfrowym
świecie. Program warsztatów opracowany
jest przez Fundację Orange i prowadzony
przy użyciu przekazanych i przygotowanych przez nią materiałów. Do tej pory
świetlicy udało się pozyskać albumy,
naklejki, materiały informacyjne dla dzieci
oraz kreatywny zestaw artykułów plastycznych.
Uczniowie biorący udział w zajęciach
mogli poznać i śledzić przygody animowanych przyjaciół, Julki i Kuby, którzy
razem z dziećmi przeżywają przygody
w cyfrowym laboratorium. Każda z cyfrowych lekcji zawiera filmik z przygodami
małych bohaterów MegaMisji, którzy
w swych przygodach mają, jak to
zazwyczaj w bajkach bywa, także
i przeciwnika o niecnych zamiarach,
zwanego w tym przypadku Psotnikiem.
Mały stworek, jakim jest Psotnik, ciągle
powoduje tzw. awarie, które z pomocą
dzieci udaje się opanować.
– Proszę Pani, a co dziś Psotnik spsoci? –
dopytuje się 8-letnia Ola uczęszczająca na
zajęcia. Pomimo tego, że MegaMisja jest
projektem dotyczącym cyfrowego świata,
wiele organizowanych w czasie trwania
zajęć zabaw edukacyjnych prowadzonych
jest bez użycia sprzętu technicznego, co
powoduje, że uczniowie nabywają
umiejętności komunikacyjne, integrują się
ze sobą i otwierają na drugiego człowieka.
W dzisiejszych czasach już kilkulatki
korzystają z elektroniki i surfują po
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cyberprzestrzeni, dlatego tak ważne jest, by
wiedziały, jak robić to bezpiecznie. Do tej
pory na zajęciach uczniowie mogli m.in.
dowiedzieć się, jak wyszukiwać
wiarygodne informacje, jak je
wykorzystywać i grupować.

Fot. Archiwum SP 1 (2)

– A moja mama to też czasem nie ma racji,
np. o pogodzie, ale ja sprawdzam
w internecie, żeby być pewną, że będzie
ładnie – powiedziała 8-letnia Maja.
Internet to obecnie często używane narzędzie komunikacji, dlatego dzieci dowiadują
się, w jaki sposób można się dzięki niemu
porozumiewać. Zdobyły umiejętność
przedstawiania się w internecie za pomocą
awatarów i nicków, poznały różne style

komunikowania się i zasady grzecznego
porozumiewania, niezbędna okazała się
także wiedza o tym, jakie dane można
zamieszczać w internecie, a które ze
względów bezpieczeństwa nie powinny się
tam pojawiać.
Sieć daje nieograniczone możliwości,
w tym także stworzenia nierealnego świata.
Ważne jest, by umieć oddzielić rzeczywistość od fantazji. Uczestnicy nauczyli się
odróżniać programy rozrywkowe od
informacyjnych poprzez odegranie scen
z wypadku ulicznego i talent-show,
stworzyli także swoich superbohaterów.
– Proszę pani, ja wiem, że Robert
Lewandowski żyje w świecie realnym, ale
na boisku jest dla mnie superbohaterem, jak
Superman – powiedział uczęszczający na
zajęcia Kacper.
MegaMisja to doskonały przykład
wszechstronnych, interesujących dla
uczniów zajęć, łączących dobrą zabawę
z nauką, czego dowodem jest duża
frekwencja i chęć przeżywania nowych
megamisjańskich przygód
– Zwykle już dzień wcześniej jestem
zasypywana pytaniami o tym, co będziemy
robić, co tym razem popsuje Psotnik. Dzieci
nie mogą się doczekać kolejnych zajęć
– powiedziała Agnieszka Adamowski,
opiekunka świetlicy prowadząca warsztaty.
W naszej gminie w projekcie biorą
udział także m.in. uczniowie uczęszczający
na zajęcia w świetlicy przy łęgajnowskim
Zespole Szkolno-Przedszkolnym.
Patrycja Nowicka

To dobry początek!
Była pozytywna energia,
zaangażowanie, ciekawość i,
co najważniejsze, chęci, by
kontynuować.
Oczywiście, jak to u nas – na
bogato: kawa, herbata, sernik,
jabłecznik, ciasto ze śliwką,
pączusie, czekoladowe
cukiereczki… tak, tak, kogo
zazdrość wzięła?
Jest sposób na to:
PRZYJŚĆ NA NASTĘPNE
SPOTKANIE!
Zanosi się na to, że będą to czwartkowe spotkania.
Dziękujemy p. Alinie, Alicji, Halinie, Irenie, Teresie, Danucie, Barbarze, Wandzie, Beacie,
Annie, Barbarze, Stanisławowi, Tadeuszowi, Adamowi, Stanisławowi za obecność i aktywny
udział.
Dziękujemy ks. Andrzejowi za udostępnienie sali, wyposażenie w sprzęt i życzliwość.
Dziękujemy Adamowi Perczyńskiemu – naszemu sołtysowi, za udział w spotkaniu i
zaproszenie przedstawicieli ZEiR.
Jest szansa na utworzenie koła w Wójtowie. Informacje na naszej stronie i stronie sołectwa.
Zachęcamy, aby się z nimi zapoznać.
Ciąg dalszy na str. 16
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Informacje
Skarbiec Kultury Europejskiej
Chór „Moderato” - Koncert kolęd
W sobotę 7 stycznia, w Skarbcu Kultury
Europejskiej (dawny kościół ewangelicki)
przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Barczewie, odbył
się koncert kolęd w wykonaniu chóru
„Moderato”. Wiesława Zdaniuk, w imieniu
dyrygent Danuty Nowakowskiej i wszystkich
chórzystów, serdecznie przywitała miłośników śpiewu chóralnego, licznie przybyłych
gości z terenu miasta i gminy Barczewo. Także
gorąco przywitała osoby z ościennych
miejscowości, które przybyły na koncerty
i wspólne śpiewanie ulubionych kolęd. Witając
nadmieniła, że chór „Moderato”, działający
przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym
w Barczewie, obecnie liczy 27 członków i że
w listopadzie 2016 roku obchodzono trzynastą
rocznicę powstania chóru. W tym miejscu
dodajmy, że początkowo repertuar chóru
ograniczał się do kolęd i pieśni religijnych.
Obecnie, po wielu latach pracy i prób,
śpiewnik zawiera około 340 pieśni, w tym
wiele kolęd i pastorałek, a większość utworów
została opracowana na 4 głosy przez dyrygent
Danutę Nowakowską.
Przed koncertem Wiesława Zdaniuk
nadmieniła, że słowo „kolęda” kojarzyć należy
przede wszystkim z pieśnią bożonarodzeniową, dawniej zwaną pieśnią noworoczną.
Jest to pieśń religijna o tematyce ściśle
związanej ze świętami Bożego Narodzenia.
Natomiast pastorałka to pieśń podobna do
kolędy, jednak ze względu na swobodny tekst
nie wypada śpiewać jej w czasie nabożeństw.
Według tradycji autorem pierwszej kolędy był
św. Franciszek z Asyżu, a ojczyzną kolęd były
Włochy. Stąd, prawdopodobnie w XV wieku,
dzięki ojcom franciszkanom dotarła do Polski,
gdzie stała się ukochaną pieśnią wigilijną.
Stanowi cenny skarb w naszym dziedzictwie
kulturowym, szczególnie w wieczór wigilijny,
radując serca Polaków, pogłębiając więzi
rodzinne i narodowe. Choć śpiewamy kolędy
właściwie kilka dni w roku, wszyscy doskonale je znamy. Kolędy i pastorałki odnajdujemy w twórczości wielu kompozytorów,
m.in.: Fryderyka Chopina, Stanisława
Moniuszki czy Feliksa Nowowiejskiego.
Wiesława Zdaniuk w imieniu chórzystów
zaprosiła do wysłuchania koncertu, życząc
dobrego odbioru i wielu wrażeń.
Chór „Moderato” swój koncert w Skarbcu
Kultury Europejskiej rozpoczął kolędąkołysanką „Kolędowy czas”, z muzyką
Andrzeja Seroczyńskiego do słów Anny Wareckiej, oraz jedną z najstarszych średniowiecznych kolęd – „Anioł pasterzom mówi”.
Odśpiewał także kolędy staropolskie: „Dobroć
w niedoszłych grenicach” i „Wesoły nam ten to
dzień”. Nie da się ukryć, że szczególnie nam
bliskie są nasze, narodowe kolędy, a Boże
Narodzenie kojarzymy również z pieśniami
z innych krajów, które to melodie są nam
doskonale znane.
Chętnie śpiewaną kolędą wykonaną przez
chórzystów, która narodziła się w przeddzień

Wigilii w 1818 roku w maleńkiej wiosce
Oberndorf niedaleko Salzburga, tuż przy
granicy austriacko-bawarskiej, była „Cicha
noc”. Słowa do niej napisał wikary parafii św.
Mikołaja, ks. Josef Mohr, a muzykę organista,
ks. Franciszek Ksawery Gruber. Następną
wykonaną przez chórzystów była kolęda
w języku ukraińskim – „Nowa radost’ stała”
(Radość dziś nastała) oraz angielska „Cóż to za
dziecię słodko śpi” do słów Williama
Chattertona Dixa. Wyjątkową była pastorałka
starofrancuska z ciekawą aranżacją – „Nad
Betlejem w ciemną noc” i kolejna – „Śpij Jezu”
w opracowaniu ks. Ryszarda Figla oraz znana
i lubiana kolęda amerykańska „White
Christmas” (Białe Boże Narodzenie).
Wiesława Zdaniuk, podtrzymując atmosferę świątecznego kolędowania przypomniała, że nie ma na świecie tak pięknych
kolęd jak nasze, polskie, które znalazły miejsce
w śpiewniku chóru „Moderato”. Żeby tradycji
stało się zadość, chórzyści wykonali dwie
kolędy z muzyką naszego urodzonego
w Barczewie kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Były to: „Jezusek czuwa”, do słów
Marii Paruszenko i „Mizerna cicha stajenka
licha”, której słowa napisał Teofil Lenartowicz, znany XIX-wieczny poeta. Za każdym

10 lutego 2017 r. w Barczewie, w Skarbcu
Kultury Europejskiej, miało miejsce po raz
pierwszy spotkanie pt. „Zmierzch w Skarbcu
– kolacja we dwoje”, które było realizacją
kuponu wylicytowanego w czasie tegorocznej
edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Naszym zamierzeniem było pokazać piękno
wnętrza obiektu Skarbca Kultury Europejskiej
tuż po zmierzchu i zagwarantować przeżycie
niezapomnianych chwil, by pokazać, że
doznanie kulinarne powinno być czymś więcej
niż zjedzeniem oryginalnego dania z nietypowych składników, że danie powinno być
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razem podczas koncertów chórzyści sięgają po
nowe utwory, dobre, nacechowane profesjonalnym wykonaniem. Tego wieczoru chór
„Moderato” zaprezentował nowe kolędy.
Usłyszeć można było utwór „Stabat Mater
speciosa” (Stała Matka pełna chwały), do słów
Jacopone da Todiego, które z języka
łacińskiego przetłumaczył Felicjan Faleński,
zaś autorem muzyki został Paweł Bębenek.
Dwa ostatnie utwory zaśpiewane przez
chórzystów podczas koncertu to: „Święta
Panienka Syna usypiała”, do słów Hanny
Jarwicz i muzyki Jana Maklakiewicza oraz
pastorałka „Jezusa narodzonego wszyscy
witają” do słów ks. Szczepana Kellera i z
muzyką ks. Franciszka Walczyńskiego.
W ostatniej części występu chór „Moderato” zaprosił wszystkich do wspólnego
zaśpiewania kolęd. Były to „Wśród nocnej
ciszy”, „Gdy się Chrystus rodzi” i „Pójdźmy
wszyscy do stajenki”. Nie zabrakło polskiej
kolędy ze śpiewnika Teofila Klonowskiego
– „Bracia patrzcie jeno”. Na bis chórzyści
zaśpiewali kolędę „Święta Panienka Syna
usypiała”.
Na koniec, w imieniu dyrygent Danuty
Nowakowskiej i chórzystów, pani Wiesława
Zdaniuk gorąco i serdecznie podziękowała
wszystkim za to, że mimo mrozu i niesprzyjającej aury licznie przybyli i wysłuchali
koncertu kolęd wykonanych przez chór
„Moderato” w Skarbcu Kultury Europejskiej,
gdzie wspaniała akustyka pozwoliła na
docenienie wartości i kunsztu wykonawców.
Tekst i foto: W. Zenderowski
Fot. Pamiątkowe zdjęcie członków chóru
„Moderato” podczas koncertu kolęd

konsumowane prawie po omacku. A to
sprawia, że bardziej skupiamy się na tym, co
powinno być najważniejsze – na smaku.
Kolacja była przygotowana w stylu
francuskim przez Stary Folwark w Tumianach.
Uczestnicy mogli skosztować dań z menu
„Brunetka wieczorową pora” (bagietka z piersią
kaczki, konfitura z czerwonej cebuli), „Ostatni
zachód słońca” (krem z dyni), „O północy
w Paryżu” (polędwiczki w cieście francuskim),
„Słodkie jutro” (crème brûlée, tarta z jabłkami).
Doznania artystyczne zapewniła najmłodsza
barczewska pianistka, Laila Castalano.
Wspomnieć trzeba o szarmanckim mężczyźnie, którego niebawem będzie można
zobaczyć w krótkometrażowym, niemym filmie
pt. „Zmierzch w Skarbcu”.
Dzięki takim oryginalnym pomysłom życie jest
ciekawsze...
Organizatorem spotkania była Informacja
Turystyczna Urzędu Miejskiego w Barczewie,
która serdecznie dziękuje Centrum KulturalnoBibliotecznemu za pomoc w realizacji pomysłu.
Agnieszka Markowicz
Informacja Turystyczna
Urząd Miejski w Barczewie
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Bezpieczne ferie
Już po raz piąty Olsztyńskie Starostwo
Powiatowe zorganizowało edukacyjny
zimowy piknik pod hasłem „Bezpieczne
ferie”. Impreza ma na celu zwrócenie uwagi
najmłodszych na zagrożenia, jakie mogą ich
spotkać podczas zimowego wypoczynku. Przy
współpracy ze służbami ratowniczymi
przygotowano pokazy instruujące, jak
zachować się, kiedy widzimy, gdy pod kimś
załamał się lód, i co robić, kiedy sami
znajdziemy się w takiej sytuacji.
– Spotykamy się z samymi pozytywnymi
informacjami na temat organizacji tego
festynu, więc organizujemy go po raz kolejny
i mam nadzieje, że będziemy to robić nadal
– powiedział Zbigniew Załuski z Wydziału
Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie
Powiatowym w Olsztynie.
Imprezę zorganizowano nad tumiańskim
jeziorem Pisz, gdzie 18 stycznia, by obejrzeć
pokazy, przyjechało ponad 300 dzieci z klas IV
i V Szkół Podstawowych z terenu Gminy
Barczewo.
Pierwszy z pokazów zademonstrowała
policja. Kiedy pod pozorantką załamał się lód,
dzieci dowiedziały się, jaka pozycja dla osoby
będącej w przeręblu jest najbardziej korzystna
i pozwala najdłużej utrzymać się na
powierzchni. Służby starały się również
przekazać, że najważniejsze w sytuacjach
zagrożenia jest zawsze opanowanie. Panika
i zbyt duże emocje nie służą podejmowaniu
dobrych decyzji. Przed rozpoczęciem akcji
ratowniczej nauczono widzów, w jaki sposób
wezwać pomoc, dzwoniąc na numery służb
ratowniczych lub europejski numer alarmowy
112. Jest to lekcja przydająca się nie tylko
w czasie ferii. Gdy dzwonimy wzywając
pomoc pod jakikolwiek numer alarmowy,
najistotniejsza rzeczą jest podanie miejsca,
w którym się znajdujemy. Nawet podczas
zerwania połączenia, operator będzie wiedział,
gdzie należy wysłać pomoc. Po ustaleniu
dokładnej lokalizacji opisujemy zdarzenie,
odpowiadając na wszystkie zadawane przez
operatorów pytania, pamiętając, że to operator
kończy rozmowę pierwszy.
Pozorantka, pod którą jako pierwszą
załamał się lód, została uratowana przez
policję wodną przy użyciu poduszkowca
o nazwie Anakonda.
– Dużym zainteresowaniem cieszy się nasza
Anakonda, poduszkowiec, który z łatwością
porusza się po lodzie. Są tu też nasze policyjne
radiowozy, ale najważniejszy dzisiaj element
to właśnie Anakonda – uznała st. sierż. Anna
Balicka z Komendy Miejskiej w Olsztynie.
Dostarczoną na brzeg poszkodowaną przejął
zespół Ratownictwa Medycznego, udzielając
na miejscu pierwszej pomocy.
– Jeździmy cyklicznie na wszystkie spotkania
z dziećmi, w ramach akcji „Bezpieczne Ferie”,
aby edukować dzieci w zakresie współpracy
służb, tego, jak bezpiecznie zachowywać się na
lodzie i jak służby ze sobą współpracują, żeby
ratować ludzi – dodał ratownik Bartosz
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Fot. Archiwum UM

Romanowski z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.
Dwie inscenizacje zaprezentowali
również strażacy z Państwowej Straży
Pożarnej w Olsztynie przy współpracy
z Ochotnicza Strażą Pożarną w Barczewie.
W pierwszej z nich osoba, która wpadła pod
lód, wydostała się z wody przy użyciu kolców
lodowych, a w drugiej zaprezentowano, jak
przy wykorzystaniu deski lodowej przeprowadza się podobne interwencje.
W akcję od samego początku zaangażowani są również leśnicy. Po zakończonych
pokazach dzieci mogły skorzystać z przygotowanego przez nich stoiska edukacyjnego
i wziąć udział w licznych konkursach i grach
o leśnej tematyce. Leśne wycieczki to również
doskonały pomysł na spędzanie zimowego
czasu wolnego.
– W lesie też powinniśmy umieć się zachować:

na pewno nie krzyczeć, nie niszczyć różnego
rodzaju urządzeń, nie wchodzić w miejsca,
gdzie dokarmiana jest zwierzyna, aby jej nie
płoszyć, zachowywać spokój i ciszę
– powiedział Paweł Artych, olsztyński
nadleśniczy.
Pomimo minusowej temperatury, impreza co roku odbywa się na świeżym powietrzu,
a nie w ciepłej klasie. Wszystko po to, by stworzyć i uwidocznić dzieciom jak najbardziej
realistyczne warunki, w których może je
spotkać zagrożenie.
– Wiadomo, że w szkole mówi się wiele rzeczy
dotyczących bezpieczeństwa, ale kiedy dzieci
zobaczą w terenie akcję ratowniczą, podczas
której wyciąga się człowieka z wody, to
dziesięć razy się zastanowią, zanim wejdą na
lód. Takie akcje to duże wsparcie dla szkół
– przyznała Marta Sadowska, nauczycielka
Szkoły Podstawowej w Barczewie.
Imprezę zakończyły wspólne ogniska
przygotowane przez leśników, przy których
można było dodatkowo rozgrzać się ciepłą
herbatą i skosztować pieczonych kiełbasek.
Oczywiście w ferie nie należy zachowywać ostrożności tylko podczas pobytów
przy zamarzniętych akwenach wodnych, ale
przez cały czas, i jednocześnie pamiętać, że
ostrożność wymagana jest tylko w zachowaniu
dzieci, ale i nas wszystkich.
Patrycja Nowicka

Afryka, hummus, herbatka z pokrzywy,
czyli co ma piernik do wiatraka i to wszystko w Wójtowie?
Ciąg dalszy ze str. 14

Z pozoru niemające ze sobą związku
tematy, czyli: Afryka, hummus, herbatka
z pokrzywy, da się połączyć - na spotkaniu
Aktywnych Seniorów w Wójtowie.
Już kolejny raz, w ostatni czwartek
lutego, w salce parafialnej w Wójtowie
spotkali się nasi Seniorzy. Stowarzyszenie
„Wspólne Wójtowo”, dzięki życzliwości ks.
proboszcza Andrzeja Adamczyka,
zorganizowało kolejne spotkanie aktywnych
mieszkańców, otwartych na to, co nowe, co
ciekawe. Tym razem przenieśliśmy się do

GAZETA SAMORZĄDOWA 1 (271) styczeń-luty 2017

Afryki, dzięki uprzejmości i chęci dzielenia się
państwa Anny i Stanisława Jabłońskich. Były
opowieści, piękne zdjęcia, filmy, możliwość
dotknięcia afrykańskiego piasku, łuku amora
i innych pamiątek z podróży. Zajadaliśmy się
hummusem, sporządzonym podczas
spotkania. Samo zdrowie! Szczególnie, kiedy
hummus zagryzany jest świeżym zielonym
ogórkiem, czerwoną, jędrną papryką czy
selerem naciowym, a nasza dietetyk, Basia
Dobrzyńska, zapewnia o dobroczynnym
wpływie takiej żywności na nasz organizm.
Przepis na hummus wraz z opisem jego
głównego składnika, ciecierzycy, każdy
z uczestników zabrał do domu.
Jeszcze herbatka z pokrzywy, nie dlatego,
że innej nie było, a dlatego, żeby było zdrowo i
inaczej niż zwykle.
Można? Można!
No i nie zapomnieliśmy o tłustym czwartku!
Tak, tak, pyszne, kruche chruściki, tłuste,
oprószone cukrem pudrem pączusie... mniam,
mniam. A do tego skrzyneczka mandarynek,
dar od księdza proboszcza. Choć w ten
sposób zaznaczył swoją obecność.
Dziękujemy wszystkim, a szczególnie
tym osobom, które przyprowadziły swoich
bliskich Seniorów, starszych wiekiem, a wciąż
młodych duchem. Naszemu spotkaniu
towarzyszyło hasło:
TO, CO WIDZISZ JEST TYM, CO DOSTAJESZ.
A Ty, co zobaczyłeś dzisiaj?
Alicja Kowalik
Fot. Archiwum autora (3)
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Wydarzenia sportowe
Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata
Juniorów.
W drugim dniu turnieju rozegrano
walki drużynowe. Czarek dla swojej drużyny
wywalczył 9 walk. Niestety, pozostała część
drużyny nie miała dobrego dnia i ostatecznie drużyna MUKS Victor Warszawa
zdobyła 6 miejsce.

PIŁKA NOŻNA HALOWA
Przez cały luty zawodnicy klubów
piłkarskich z Barczewa brali udział
w licznych halowych turniejach piłki nożnej
na terenie województwa warmińskomazurskiego. Oprócz startów w turniejach,
kluby BUKS Barczewo oraz GKS PISA
Barczewo zorganizowali Zimowe Turnieje
Halowej Piłki Nożnej: BUKS Barczewo był
organizatorem turnieju rocznika 2006
i młodsi w dniach 18-19 lutego. GKS PISA
Barczewo był organizatorem turnieju
roczników: 2010 (sobota), 2002 (niedziela)
w dniach 25-26.02.
Kolejny Zimowy Turniej Halowej Piłki
Nożnej, organizowany przez klub barczewski, odbędzie się w dniach 4-5 marca
w hali sportowej Zespołu Szkół w Barczewie. Zawodnicy z rocznika 2008 i młodsi
zagrają w sobotę, zaś z rocznika 2006
i młodsi w niedzielę. Gospodarzem turnieju
jest GKS PISA Barczewo. W imieniu organizatora GKS PISA Barczewo SERDECZNIE
ZAPRASZAMY.
MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW
W SZABLI
W dniu 4-5 lutego w Warszawie odbyły
się Mistrzostwa Polski Juniorów w szabli.
W tym turnieju wystąpił Cezary Białecki,
mieszkaniec Barczewa, zawodnik MUKS
Victor Warszawa. Pierwszego dnia odbyły
się walki indywidualne. Szablista po bardzo
dobrym występie, mimo że zajął 5 miejsce,
został powołany do reprezentacji kraju na

PUCHAR ŚWIATA JUNIORÓW W SZABLI
W dniach 11-12.02.2017 r. we francuskiej miejscowości Dourdon odbył się

Puchar Świata Juniorów w szabli. W czteroosobowej reprezentacji Polski znalazł się
Cezary Białecki, mieszkaniec Barczewa,
zawodnik MUKS Victor Warszawa. Turniej
rozpoczął się od walk indywidualnych. Po
niezbyt dobrym rozpoczęciu walk
grupowych, Czarek wywalczył awans do
strefy pucharowej, ale z bardzo złym
rozstawieniem. Po zaciętych walkach
o pozycję w pierwszej szesnastce turnieju,
Czarek spotkał się z zawodnikiem gospodarzy, z którym przegrał 15-9 i zakończył
turniej na bardzo dobrym, 32 miejscu.
Drugi dzień turnieju to walki drużynowe. Nasza drużyna z Czarkiem w składzie
najpierw pokonała Kuwejt, następnie uległa
reprezentacji Niemiec i Francji i na
zakończenie zmagań drużynowych pokonał
reprezentację Kanady, co dało 7 miejsce na
Pucharze Świata Juniorów.
Katarzyna Stasiewicz
Referent ds. sportu
Urzędu Miejskiego w Barczewie
Fot. Archiwum UM, G. Białecki (2)
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Marsel Castalano
NAJPOPULARNIEJSZYM
SPORTOWCEM
POWIATU OLSZTYŃSKIEGO!
Gratulujemy!
Fot. Marcin Pławiński/mp.fotografia

Klub Sportowy EGIDA

Fot. Archiwum EGIDA

W naszej gminie jest wiele osób
uzdolnionych w różnych dziedzinach,
natomiast w sporcie mamy naprawdę
mnóstwo talentów i aktywnych osób. Dzieje
się tak również dlatego, że w ostatnich latach
powstało kilka prężnie działających klubów,
w których młodzi ludzie mogą rozwijać swoje
talenty. To prawdziwi pasjonaci i wojownicy.
Chcemy Państwu zaprezentować kluby
i wyróżniające się osoby w kolejnych
numerach „Wiadomości Barczewskich”.
Stowarzyszenie KS EGIDA powstało
w 2009 r. w Olsztynku. Prezesem jest
GAZETA SAMORZĄDOWA 1 (271) styczeń-luty 2017

utytułowany trener Bartosz Zabłotny, który
swoim niesamowitym podejściem do dzieci
spowodował, że narodziły się młode talenty
i rosną nam prawdziwi mistrzowie. W klubie
prowadzone są zajęcia taekwondo i kickboxingu dla dzieci, młodzieży i dorosłych
z Barczewa, Olsztynka, Biskupca i Jezioran.
Klub zrzesza blisko 80 członków i ma w
swoich szeregach Mistrzów Polski, zdobywców Pucharów Europy i medalistów
Mistrzostw Świata. Nazwa Egida pochodzi
z mitologii greckiej, gdzie oznaczała tarczę
boga Zeusa i bogini Ateny. Tarcza służy do
obrony, a taekwondo to sztuka walki
samoobrony, stąd pochodzi nazwa klubu.
Zajęcia w Egidzie to nie tylko treningi
sportowe – to również udział w krajowych
i zagranicznych zawodach sportowych, to
obozy sportowe letnie i zimowe, seminaria
szkoleniowe, egzaminy na pasy uczniowskie
i mistrzowskie, a przede wszystkim fantastyczna atmosfera na treningach i w klubie,
gdzie zawiązują się trwałe przyjaźnie. Klub
współpracuje ze Związkiem Sportowym
Ciąg dalszy na str. 18
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Wydarzenia sportowe

Styczeń 2017 r. bezkonkurencyjnie
należy do Uczniowskiego Klubu Sportowego BUKS Barczewo. Przez trzy soboty
z rzędu był on organizatorem Wojewódzkich Halowych Turniejów Piłki Nożnej
BUKS CUP 2017.
Turnieje podzielone zostały na roczniki:
2008 i młodsi (7 stycznia), 2004 i młodsi
(14 stycznia) oraz 2002 i młodsi (21
stycznia). W trakcie tych trzech turniejów w
Barczewie rywalizowało ponad 300
zawodników z drużyn województwa
warmińsko-mazurskiego.
7 stycznia 2017 r. (rocznik 2008
i młodsi) – Turniej pod patronatem telewizji
kablowej MACROSAT.
W BUKS CUP 2017 w rywalizacji wzięło udział 10 drużyn z województwa warmińskomazurskiego (MKS Mrągowia Mrągowo, Mini
Soccer Mrągowo, Soccer Kętrzyn, Rona Ełk,
MKS Korsze, Żuri Olsztyn, Tęcza Biskupiec,
MKS Jeziorany, UKS Barczewo Czerwoni,
UKS BUKS Barczewo Złoci). Na najwyższym
podium uplasował się zespół Rona Ełk,
II miejsce wywalczyła drużyna MKS Korsze,
a III miejsce przypadło drużynie MKS
Mrągowia Mrągowo.
Najlepszym strzelcem został zawodnik
klubu Soccer Kętrzyn, Dominik SzyszkaWojtków, zdobywając 8 bramek.
Najlepszym bramkarzem został zawodnik
Kacper Uściłowicz z klubu Rona Ełk, zaś
najlepszym zawodnikiem turnieju MVP
– Wojtek Klimkiewicz z klubu UKS BUKS
Barczewo Złoci.
14 stycznia 2017 r. (rocznik 2004
i młodsi) – Turniej pod patronatem Prezesa
Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki
Nożnej. Bezkonkurencyjni okazali się
chłopcy z GKS Wikielec, którzy odnieśli
komplet zwycięstw, nie tracąc przy tym
bramki, co potwierdza, że nie bez
przypadku są oni mistrzami Polski. Ponadto
drużyna ta zdobyła też dwie nagrody
indywidualne.
Kolejność drużyn na zakończenie turnieju.
1. GKS Wikielec
2. AP Żuri Football Olsztyn
3. Tęcza Biskupiec
4. Polonia Lidzbark Warmiński
5. MKS Jeziorany
6. Cresovia Górowo Iławeckie
7. AP Stomil Olsztyn
8. Zryw Jedwabno
9. BUKS Barczewo
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Fot. Archiwum Informacja Turystyczna, Urząd Miejski w Barczewie (2)

10. OKS Stomil Olsztyn
Najlepszym zawodnikiem turnieju został
Kacper Włodarczyk (GKS Wikielec), królem
strzelców został Maddox Sobociński (GKS
Wikielec), zaś najlepszym bramkarzem
okazał się Wiktor Witowicz (AP Żuri Football
Olsztyn).
21 stycznia 2017 r. (rocznik 2002 i
młodsi) – Turniej pod patronatem
burmistrza Barczewa, pana Lecha Jana

Ciąg dalszy ze str. 17

Nitkowskiego.
W BUKS CUP 2017 w rywalizacji wzięło
udział 10 drużyn z województwa warmińsko-mazurskiego.
Końcowa rywalizacja wyglądała następująco:
1. Tęcza Biskupiec, 2. GKS Dźwierzuty,
3. Olimpia Olsztynek, 4. UKS BUKS Barczewo
I, 5. POLONIA Lidzbark Warmiński, 6. STOMIL
Olsztyn, 7. Warmia Olsztyn, 8. GKS
Stawiguda, 9. MKS Korsze, 10. KS BUKS
Barczewo II
Królem strzelców został zawodnik klubu
Tęcza Biskupiec, Bartosz Ciechacki.
Najlepszym bramkarzem został zawodnik
Dawid Przybysławski z GKS Dźwierzuty,
a najlepszym zawodnikiem turnieju MVP
– Olaf Gorczyca z klubu UKS BUKS Barczewo
I.
Katarzyna Stasiewicz
Referent ds. sportu Urzędu Miejskiego
w Barczewie

Klub Sportowy EGIDA

Polskiej Unii Taekwondo, Polską Federacją
Kickboxingu, UFR, WKSF, WKA, WFMC.
W 2011 r. stworzono filię klubu w Barczewie i nasze miasto jest promowane
również w tego typu sportach walki. W klubie
trenuje 30 zawodników, natomiast najbardziej utytułowani to: Marsel Castalano,
Maja Staniszewska, Kacper Oleszczak, Kacper
Kaziulewicz i Piotr Przyborek.
Zawodnicy tylko w 2016 r. brali udział
w Mistrzostwach Świata w Birmingham,
z których wrócili z medalami. Marsel Castalano zajął II miejsce wśród dzieci z niebieskimi pasami, natomiast Maja Staniszewska – II miejsce w zielonych pasach.
Zawodnicy klubu Egida regularnie zdobywają medale w Mistrzostwach Polski w taekwondo i kickboxingu. Sukcesy i trofea dzieci
zdobywają dzięki talentowi, wsparciu
rodziców, ale przede wszystkim jest to
wspólna praca i współdziałanie z trenerem.
Mgr Bartosz Zabłotny, instruktor i założyciel Klubu Sportowego Egida, pełni funkcję
prezesa Stowarzyszenia KS Egida i jest w nim
trenerem. Jest również trenerem Kadry
Narodowej Polskiej Federacji Kickboxingu
oraz WKSF w point fightingu oraz instruktorem taekwondo, kickboxingu i lekkoGAZETA SAMORZĄDOWA 1 (271) styczeń-luty 2017

atletyki. Z wykształcenia nauczyciel wychowania fizycznego, m.in. pisał prace dyplomowe „Taekwondo – pozytywne i negatywne
skutki sportu” oraz „Sporty walki a agresja”.
Zajęcia prowadzi również w Biskupcu
i Jezioranach. Trenuje już 23 lata, a od 13 lat
kickboxing. W taekwondo zdobył stopień 3
dan, natomiast w kickboxingu 2 dan.
Wśród zawodników, których w Barczewie trenuje Bartosz Zabłotny, jest również
pochodzący z Biskupca Wiktor Augustowski,
który w ostatnim czasie zajął I miejsce
w Mistrzostwach Świata wśród dzieci
w żółtych pasach.
Treningi w Barczewie odbywają się w sali
gimnastycznej Zespołu Szkół w Barczewie we
wtorki i piątki w godzinach 17:00-20:00,
w trzech grupach wiekowych: przedszkole,
grupa średnia, dorośli plus grupa zawodnicza. Do klubu przyjmowane są dzieci
od 4 roku życia. Zachęcamy do korzystania
z zajęć Klubu, wszak sport to zdrowie,
a ponadto kształtuje osobowość. Wszystkim
zawodnikom i trenerowi gratulujemy dużych
osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów!
Na podstawie wywiadu z trenerem
i materiałów źródłowych
Magda Łowkiel-Klimek

