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BARCZEWSKIE MOSTY KULTURY
17 września 2017 r. w Barczewie odbyło się
interesujące wydarzenie pt. „Barczewskie mosty kultury z Feliksem Nowowiejskim”,
zorganizowane z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa
i Roku Feliksa Nowowiejskiego.
Więcej na str. 12.

DOŻYNKI GMINNE 2017

Dożynki gminne to impreza związana z obrzędowością kończącą zbiory plonów. Celem tej imprezy jest przypomnienie
związanej z tym miejscowej tradycji, folkloru, a także dorobku kulturalnego, kulinarnego, poetyckiego i muzycznego.
Więcej na str. 5.

INWESTYCJE W GMINIE BARCZEWO

Gmina Barczewo sukcesywnie prowadzi działania zmierzające do poprawy infrastruktury
i jakości życia mieszkańców Barczewa oraz gminy Barczewo.
Więcej na str. 3.

BUDŻET OBYWATELSKI - GŁOSOWANIE
Więcej na str. 12-13.

Pocztówka
z 1901 roku
Wyjątkowo ciekawa jest pocztówka Barczewa z korespondencją, która wydana została
w 1901 roku. Na pocztówce widoczne są trzy
fotografie wykonane w różnym okresie. Stąd
przedstawia dużą wartość historyczną, gdyż nie
wszystkie elementy zostały w czasie wykonywania zdjęcia przez budowniczych ukończone.
Na pierwszej fotografii widoczna jest
panoramiczna, stara zabudowa miejska. Widoczny jest: ratusz, kościół pw. św. Anny i św.
Szczepana, kościół pw. św. Andrzeja Apostoła,
królewskie więzienie z kościołem pw. Dobrego
Łotra (św. Dyzma – patron więźniów).
Na drugiej fotografii widoczny jest dworzec
kolejowy z 1872 roku. Zdjęcie dworca wykonane
zostało przed ukończeniem budowy. Wskazuje na
to brak zegara nad wejściem od strony peronu
Archiwum autora
oraz brak ceglanego komina po lewej stronie
budynku dworca, który był złączony z maszyną parową, gdzie za pomocą agregatu prądotwórczego pompy czerpały wodę ze studni
z przeznaczeniem dla parowozów, a sam dworzec miał własne oświetlenie, do czasu podłączenia z zewnątrz. Na trzeciej fotografii widoczny
jest budynek koszarowy przy dzisiejszej ulicy Artura Grottgera. Budynek zbudowany został po 1887 roku dla Królewskiego Zakładu
Karnego. Jego pełna nazwa brzmiała: „Kaserne des Wachtkommando der Strafanstalt Wartenburg”. Zamieszkiwali w nim wyłącznie pruscy
żołnierze przeznaczeni do ochrony więzienia. Na fotografii są oni widoczni podczas musztry.
Pocztówka została niemal całkowicie pokryta korespondencją, która nosi datę 6 lipca 1901 roku. Jej wydawcą był fotograf Emil
Ehrnigkeit.
Wojciech Zenderowski

UWAGA! Zbliża się termin składania zgłoszeń do konkursu
Konkurs fotograficzny "Barczewskie pejzaże", ma na celu ukazanie miasta i gminy
Barczewo z różnych punktów widzenia. Artystycznie spojrzenie miesza się z codziennością. Stwarza okazję do konfrontacji młodych fotografów z bardziej doświadczonymi
na polu poszukiwań tematów, kadrów, chwytania ulotnych chwil. Ludzie, pejzaż, architektura, powszechnie znane widoki potrafią zaskoczyć na zdjęciach swoim wyrazem.
Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji, organizowanej przez Centrum
Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie.
Organizatorzy przewidują 3 główne nagrody:
I miejsce - 500 zł, II miejsce - 300 zł, III miejsce - 200 zł.
Przewidywane są również nagrody od sponsorów i instytucji wspierających.
Więcej informacji:
CK-B w Barczewie, ul. Słowackiego 5 lub tel. 89 514 82 81, e-mail:
bpkonkurs@barczewo.pl
Regulamin i karta zgłoszenia na www.ckb.barczewo.pl lub w sekretariacie CK-B.
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Z Urzędu Miejskiego

Inwestycje w Gminie Barczewo
Inwestycje w trakcie realizacji:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze
gminnej Wójtowo-Nikielkowo – I etap
- Budowa drogi gminnej od drogi
powiatowej 1448N przez Nikielkowo
i Wójtowo do DK 16
- Budowa odwodnienia ul. Lipowej
w Łęgajnach
- Wykonanie monitoringu – fundusz
sołecki Łęgajny
- Zagospodarowanie części cmentarza
komunalnego w Barczewie
- Budowa drogi – ul. Kościuszki (Sójcze
Wzgórze) i ul. Grottgera w Barczewie
Prowadzone postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego:
- Budowa placu zabaw przy ul. Miłej
w Barczewie – budżet obywatelski
- Budowa monitoringu w Barczewie – II
etap
- Budowa odwodnienia ul. Lipowej
w Łęgajnach – I etap
- Przebudowa ul. E. Orzeszkowej
w Barczewie – III etap (IV)
- Budowa drogi gminnej od drogi
powiatowej 1448N przez Nikielkowo
i Wójtowo do DK 16 – rozbiórka
i budowa wiaduktu nad linią kolejową nr
353 Poznań-Skandawa w ciągu drogi
gminnej nr 164004N
- Nadzór inwestorski nad budową drogi
gminnej od drogi powiatowej 1448N
przez Nikielkowo i Wójtowo do DK
16 – rozbiórka i budowa wiaduktu nad
linią kolejową nr 353 Poznań-Skandawa

w ciągu drogi gminnej nr 164004 N
- Przebudowa chodników na ul. Traugutta
w Barczewie – I etap
Trwają prace projektowe nad
następującymi zadaniami:
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Maruny.
Trwają uzgodnienia z Powiatową Służbą
Drogową, po uzyskaniu uzgodnień
zostanie złożony wniosek o wydanie
pozwolenia na budowę.
- Opracowanie projektu budowy
kanalizacji sanitarnej – Odryty.
Planowany termin uzyskania pozwolenia
na budowę do dnia 15.12.2017 r.
Termin realizacji zagrożony ze względu
na konieczność uzyskania decyzji
administracyjnych (środowiskowej, celu
publicznego uzgodnienia ZUD,
pozwolenia na budowę) oraz zgody
właścicieli.
Inwestycje w ramach wdrażania
Lokalnego Programu Rewitalizacji
gminy Barczewo objętego
Ponadlokalnym Programem
Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow
Województwa WarmińskoMazurskiego:
- Utworzenie Centrum Aktywizacji.
- Zagospodarowanie brzegów rzeki Pisy.
- Utworzenie Centrum Wielu Kultur.
Dokumentacje w trakcie uzgodnień. Prace

projektowe są już bardzo zaawansowane.
Planowany termin uzyskania pozwoleń na
budowę 20.12.2017 r. Przygotowywane
dokumentacje projektowo-kosztorysowe są
niezbędne do złożenia wniosków o
dofinansowanie ww. inwestycji.
Planowany termin złożenia wniosków
o dofinansowanie – I kwartał 2018 roku.
Dofinansowanie na poziomie 85%
kosztów kwalifikowalnych.
Opracowanie projektu technicznego
termomodernizacji budynku Ratusza.
Trwa wydawanie pozwolenia na budowę.
Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej rozbiórki budynku przy
ul. Grunwaldzkiej 12 w Barczewie.
Trwają prace projektowe. Termin
zakończenia projektu zagrożony.
Wykonawca wystąpił z wnioskiem
o przesunięcie terminu realizacji projektu
do dnia 31.12.2017 r ze względu na
przedłużające się uzgodnienia
z Wojewódzkim Urzędem Ochrony
Zabytków.
Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej adaptacji budynku
gospodarczego Barczewko 8 wraz z jego
modernizacją na budynek strażnicy
OSP.
Została opracowana koncepcja projektowa,
trwają uzgodnienia dokumentacji
projektowej.
Urząd Miejski w Barczewie

Wyniki konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”
Konkurs miał przede wszystkim zachęcić mieszkańców warmińsko-mazurskich wsi
do dbania o swoje miejscowości, by były atrakcyjne nie tylko dla nich, ale również
miłośników agroturystyki. Dnia 21 września Wojewódzka Komisja Konkursu „Czysta
i piękna zagroda – estetyczna wieś” Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie
dokonała II lustracji wsi zgłoszonych do konkursu. Z gminy Barczewo w konkursie
wzięły udział sołectwa Wójtowo oraz Łęgajny. Komisja konkursowa swoje wizyty
zaczęła od boiska leśnego w Wójtowie, a zakończyła na plaży w Łęgajnach nad Jeziorem
Linowskim.
26 września poznaliśmy wyniki konkursu. Wójtowo zajęło 6 miejsce, otrzymując nagrodę w wysokości 3000 zł, a Łęgajny uplasowały się na 11 miejscu, otrzymując nagrodę w wysokości
1000 zł. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się w Urzędzie
Wojewódzkim 4 października o godz. 11:00
Fundatorami nagród są organizatorzy: Związek Gmin WarmińskoMazurskich, Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Olsztynie, Agencja Nieruchomości Rolnych, oddział terenowy
w Olsztynie (nagroda dla najlepszej wsi popegeerowskiej), WarmińskoMazurska Izba Rolnicza.
Katarzyna Stasiewicz
Fot. K. Stasiewicz (2)
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Z Urzędu Miejskiego
„Perły Barczewa” - STALLE W PREZBITERIUM
Wiadomo, że obiekty zabytkowe czy
dzieła sztuki zaliczane są do dóbr kultury.
Mówimy, piszemy, że obiekt ma wartość
i jest „dobrem”. Ale zacznijmy od
początku...
Kościół św.Andrzeja Apostoła w Barczewie jest zabytkiem cennym i wyjątkowym, nie tylko ze względu na renesansowe
dzieło Willema van den Blocke – najpiękniejszy cenotaf kardynała Andrzeja
Batorego i jego brata Baltazara. Powinno
się poświęcić należytą uwagę stallom
– drewnianym ławkom ustawionym w prezbiterium, poprzedzielanym na pojedyncze
siedziska. Ławki mają wysokie oparcia
(zaplecki) i klęczniki obudowane z przodu.
Były poświęcone przede wszystkim
duchowieństwu (kanonikom, zakonnikom). Mamy to wielkie szczęście, że
w naszym kościele stalle są bardzo bogato
zdobione malarsko.
Następnym razem, będąc w kościele,
zwróćmy uwagę na wizerunki świętych.
Lewa strona (góra)
1. S. Petrus de Alcantara Conf. 2. S.
Bernardinus Senensis Conf. 3. S. Adiutus
Mart. 4. S. Accursius Mart. 5. S. Berardus
Mart. 6. S. Ludovicus Ep. Toloffanus 7.
Bonaventura Ep. ct Card.
8. Martinvs IV. P.M. Creatvs 1417.
9. Alexander. V. P.M Creatvs 1409
10. S.P. Franciscvs.
11. Gregorns IX P.M. Creatvs 1277
Lewa strona (dół)
1. B. Aegidius Allifienfil
2. B. Petrus De Alcantara

Stalle z lewej strony ołtarza

3. B. Bernardus De Quintavalle 4. S.
Rochus domn. Martis Pellilenf.
5. S. Elżearius Comes De. Ariano Tert II
Ordinis
6. B. Henricus Rex Cypri
7. S. Elisabeth Reg. Ungariae. Vidva
Prawa strona (góra)
1. B. Petrus Regalatus Conf.
2. S. Ioannes Capistranus Conf. 3. S.
Samuel Martyr.
4. S. Angelus Martyr.
5. S. Daniel Martyr.
6. S. Benvenutus Epis. Auximanus.
7. B. Franciscus Ximenez Achiep Tolet
Cm

Fot. A. Markowicz (2)

8. Sixtus V Pont. Max. Creatus 1585 r.
9. Sixtus IV Pont. Max Creatus 1471
10. S. Antonius De Padva Conf.
11. Nicolaus IV. Pont. Max. Creatus
1288.
Prawa strona (dół)
1. B. Clara De Monte Falcone Virgo
2. B. Veridiana Virgo.
3. B. Ludovica. Albertona Vidua.
4. B. Margarita. De Cortona Vidua
5. S. Coleta Virgo – Refomatrix. 6. S.
Catharina. Bonon. Virgo.
7. S. Rosa. Vićerbiensk. Virgo.
8. S. Elisabeth Reg. Portugal. iae Vidva
Agnieszka Markowicz

S. Bernardinus Senensis Conf. - Święty Bernardyn ze Sieny
Urodził się w małej miejscowości Massa Marittimia, niedaleko Sieny, w święto
Narodzenia Matki Bożej - 8 września 1380 roku. W ikonografii świętego Bernardyna
przedstawia się trzymającego monogram IHS w promieniach bądź też księgę. Z boku leżą
trzy infuły przypominające o trzech odrzuconych biskupstwach. Od imienia św. Bernardyna
funkcjonuje w Polsce nieoficjalna nazwa franciszkanów obserwantów – bernardyni.
Cytując ze strony stacja.pl: „Na kazania św. Bernarda ze Sieny przychodziło ponad 10
tysięcy ludzi! Spowiednicy, którzy posługiwali podczas spotkań z nim, mdleli w konfesjonałach z przemęczenia. Sam też był świetnym spowiednikiem. Nie sięgał ani po ostre
słowa, ani zbyt wyszukane porównania. Mówił prosto, odwołując się do Pisma Świętego
i Ojców Kościoła. To wystarczyło, by trafiać w serca ludzi.
Początkowo wydawało się, że jako kaznodzieja będzie miał marne szanse na
popularność, choć przełożeni doceniali jego talent. Bernard od dziecka męczył się z wadą
wymowy i nie umiał głośno przemawiać. W małych średniowiecznych kościółkach może to
nie był tak wielki kłopot, choć można sobie wyobrazić poirytowanie wiernych siedzących
z tyłu, tym większe, im większą mieli świadomość, że ten ksiądz dobrze mówi. Przełom
nastąpił niespodziewanie, św. Bernard zawierzając swoją wadę Matce Bożej, został
uzdrowiony. Jego głos stał się silny, a wada zniknęła.
Bernard w tym cudownym i mocnym życiorysie został posądzony o herezję. Ale grono
jego przeciwników przegrało. W obronie zakonnika stanęło bowiem dwóch kolejnych
papieży. Przychylność Kościoła wobec jego osoby była ogromna. W sześć lat po śmierci,
w dniu Zesłania Ducha Świętego, dokładnie 24 maja 1450 roku, papież Mikołaj V ogłosił go
świętym. Na kanonizację przybył tłum ludzi, którzy nawrócili się pod jego wpływem”.
Agnieszka Markowicz
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Z Urzędu Miejskiego

DOŻYNKI GMINNE W BARCZEWIE
Dożynki gminne to impreza związana
z obrzędowością kończącą zbiory plonów.
Celem tej imprezy jest przypomnienie
związanej z tym miejscowej tradycji,
folkloru, a także dorobku kulturalnego,
kulinarnego, poetyckiego i muzycznego
podkreślającego kulturę oraz tradycję
gminy Barczewo. Uroczystości dożynek
gminnych rozpoczął korowód. Przemarsz
ruszył z kościoła św. Anny do Amfiteatru
Miejskiego. Zaszczytne funkcje starostów
idących na czele korowodu dożynkowego
sprawowali pani Teresa Wagner z Mokin
oraz pan Jarosław Chilicki z miejscowości
Bark. Pani Teresa Wagner prowadzi wraz
z mężem gospodarstwo rolne w miejscowości Mokiny. Gospodarstwo o powierzchni 178 hektarów jest wysoko
wyspecjalizowane w produkcji mleka oraz
zostało wielokrotnym laureatem konkursów przeprowadzanych przez Polską
Federację Hodowców Bydła i Producentów
Mleka. Pani Teresa Wagner posiada ponad
90 krów, a wydajność mleczna jednej
krowy wynosi 11 000 kg. Pan Jarosław
Chilicki, sołtys miejscowości Bark, posiada
innowacyjne, 24-hektarowe gospodarstwo
sadownicze. Roczna wysokość zbiorów
owoców wynosi 1000 ton. Pan Jarosław
Chilicki jest laureatem Agroligi Warmii
i Mazur oraz Wicemistrzem Agroligi
Warmii i Mazur.

Podczas części artystycznej dożynek
zaprezentowali się lokalni artyści: chór Moderato z Barczewa, Kapela Folklorystyczna
Barczewianie oraz urocze dzieci z Centrum Kulturalno-Bibliotecznego: Martyna
Młodawska, Nikola i Oliwia Taradejna.
Wieczorem chwilę wytchnienia dały dwa
koncerty – wystąpiły m.in zespoły Kasia
i Witek oraz Next. Wszyscy artyści
zapewnili dobrą zabawę i poruszenie wśród
gości niemieckich. Poza programem
artystycznym oraz wystawą plonów
rolnych, tego dnia mieliśmy okazję
zobaczyć i zatańczyć pofajdoka. Jest to
taniec warmiński, taniec lekko „roztrzepany”. I tylko Jola Piotrowska, konferansjer
dożynek, mogła poprowadzić taniec
„zakręcony”, a wszystko po to, żeby było
zabawnie i wesoło.

Szaleństwo było na parkiecie, a powaga przy pięknym, udekorowanym stole,
albowiem odbyło się po raz szósty
Narodowe Czytanie. Tym razem wybór
padł na „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Podstawowym celem przedsięwzięcia zawsze jest popularyzacja
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę
dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie
poczucia wspólnej tożsamości. W Barczewie podczas uroczystości dożynkowej
czytany był akt I scena 24. W roli
Gospodarza wystąpił Przewodniczący
Rady Miejskiej, pan Andrzej Maciejewski,
a kwestie Poety przeczytała pani Lidia
Szczerbo.

Nie mogło zabraknąć pokazów
sportowych, które stanowią idealne
urozmaicenie w czasie imprez. Zawodnicy
Klubu Sportowego Egida Barczewo
przyciągają publiczność niczym magnes.
Co więcej, nasi artyści sportowi zawsze
integrują do wspólnej zabawy.
Furorę zrobili również wspaniali
sołtysi z Kronowa, Wipsowa, Nikielkowa,
Skajbot, Łapki, Wrócikowa, Kromerowa,
Łęgajn i Kaplityn, którzy z wielkim
zaangażowaniem przygotowali i udekorowali swoje stoiska sołeckie. Stoiska
były wyjątkowe, niepowtarzalne i bardzo
oblegane. Były pierogi, ciasta, był chleb ze
smalcem – wszystko to, co możliwe:
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nagrody, losy, rękodzieło…
Celem sołtysów było tworzenie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów między
sołectwami.
Nie możemy zapomnieć o stoiskach
„zewnętrznych”: pięknej Galerii Synagogi
pod kierunkiem „kolorowej” Krystyny
Szter czy Nadleśnictwa Wipsowo. Przy
stoisku Miejskiej Przychodni Zdrowia
w Barczewie można było zrobić badanie
spirometryczne oraz zmierzyć poziom
cukru. Niezawodna, niezastąpiona brygada
OSP Barczewo czuwała nad bezpieczeństwem. Atrakcją dla dzieci była „Strefa
rolnika“. Teren wyspy koło Amfiteatru
przeznaczony był na gry i zabawy, m.in.
warzywa atakują, jajka w sianie, ziemniak
kontra kukurydza, uwolnij bobika, dojenie
krowy, toczenie kapusty, pająk. Wszystkie
gry zostały przygotowane i zrealizowane
przez dziewczyny z Urzędu Miasta
i Gminy, jak również wspaniałych,
niezastąpionych wolontariuszy: Ewę Reut
i Krzysztofa Cisa.
Jednym z ważniejszych punktów
obchodów dożynkowych w Barczewie było
ogłoszenie wyników w konkursie na
„Najpiękniejszy wieniec dożynkowy lub
kosz dożynkowy”. W konkursie wzięło
udział 5 sołectw z gminy Barczewo.
Komisja konkursowa w składzie: Wioletta
Śląska-Zyśk (wicemarszałek warmińskomazurski), Peter Gausman (burmistrz
Hagen), Irena Mysakowska (dyrektor
Zakładu Poprawczego), Wojciech Zenderowski (publicysta barczewski), zapoznała
się z wieńcami dożynkowymi i koszem
dożynkowym i przyznała zgodnie z kryterium oceny nagrody. I miejsce zajęło
Sołectwo Kronowo, II miejsce – Sołectwo
Łęgajny, zaś III miejsce – Sołectwo
Wipsowo. Wyróżniono też dwa sołectwa –
Skajboty i Jedzbark.
Ciąg dalszy na str. 6
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Z Urzędu Miejskiego
Ciąg dalszy ze str. 5

DOŻYNKI GMINNE W BARCZEWIE

Odbyło się również ogłoszenie i wręczenie
pamiątkowych statuetek i dyplomów dla
najlepszych rolników i producentów
rolnych z terenu gminy Barczewo:
1. TERESA I RYSZARD WAGNER
za wysoką produkcję mleka i zbóż oraz
działalność na rzecz rolnictwa
2. ZAKŁAD OGRODNICZY ŁĘGAJNY
SP. Z O.O. za innowacyjną produkcję
szklarniowo-warzywniczą
3. JÓZEF PERNAK
za wysoką produkcję mleka
4. GRAŻYNA I LESZEK MILA
za produkcję warzywniczą
5. PATRYK KOŁTUSZ za wysoką
produkcję ogrodniczą
6. JOANNA I JAROSŁAW CHILICCY
za wysoką produkcję sadowniczą
7. JOANNA BRZEZIŃSKABŁASZCZAK I JANUSZ BŁASZCZAK
za wysoką produkcję drobiarską
8. EWA I KRYSTIAN ĆWIEK
za produkcję w hodowli koni i bydła
opasowego
9. HELENA WRÓBLEWSKA
za produkcję kóz i galanterię z mleka
koziego
10. HUBERT BOCHHOLZ
za wysoką produkcję mleka
11. IWONA I JANUSZ MACHAŁEK
za wysoką produkcję zbóż i rolnictwo
precyzyjne
12. LUCYNA I ANDRZEJ CIESIELSCY
za hodowlę koni i jeździectwo.
Wielkie podziękowania kierujemy
w stronę Zakładu Budynków Komunalnych
z Barczewa, dyrektor Mirosławie Jasińskiej
i pracownikom za wielkie zaangażowanie,
profesjonalizm i pomoc przy realizacji
Dożynek Gminnych. Dziękujemy firmie

Primavera Furniture, która mimo że podbija
ogromnym sukcesem nie tylko rynek
Europy Środkowej, Zachodniej ale również
Stany Zjednoczone, znalazła czas i serce na
wykonanie oraz zasponsorowanie kilkunastu przepięknych poduszek i wałków
oznakowanych logiem Barczewa na „Strefę
rolnika“. Firmom Tech-Bet, Andrzejowi
Siwikowi, Kamal, pani sołtys Balbinie
Buras dziękujemy za sponsorowanie
słodyczy dla dzieci. Cukierni, piekarni
Złoty Kłos za dostarczenie przepysznych
pączków. Gospodarstwu Agroturystycznemu Rejnold Human z Leszna za rogaliki.
Ośrodkowi wypoczynkowemu Stary
Folwark w Tumianach za wypożyczenie
skór na dekorację stołu dożynkowego.
Ciepłe pozdrowienia i podziękowania
przesyłamy artyście, panu Tomaszowi
Głodowi ze Skajbot, za wykonanie

elementów drewnianych na gry i zabawy
dla dzieci. Natalii Machałek za dostarczone
owoce i warzywa, prezesowi ogródków
działkowych za kwiaty i warzywa.
Za wszystko i wszystkim dziękujemy.
Bardzo duże ukłony kierujemy w stronę tych sołectw, które załatwiły warzywa,
owoce, kostki siana itp. na wystrój miasta
i amfiteatru (sołectwa Bark, Jedzbark,
Bartołty Wielkie, Kaplityny, Kronowo,
Stare Włóki, Wipsowo, Ruszajny,
Łęgajny). Szczególnie dziękujemy pani
sołtys z Wrócikowa, Stanisławie, która
przygotowała kilkadziesiąt udekorowanych snopków.
I dziękujemy przede wszystkim Państwu za
przybycie i uczestnictwo w tegorocznych
Dożynkach Gminnych.
Agnieszka Markowicz
Fot. Zb. Kozłowski - CK-B (4)

„Kultura Cittaslow w Skarbcu Kultury Europejskiej” w ramach Niedzieli Cittaslow
Co roku samorządy zrzeszone w międzynarodowej sieci miast Cittaslow organizują
wydarzenia promujące ideę Miast Dobrej Jakości
Życia. Akcja ma przybliżyć mieszkańcom wiedzę
o ruchu Cittaslow i korzyści, jakie ze sobą niesie. Tym
razem pomysłem na niedzielę Cittaslow było
przybliżenie Kultury Wschodniej – Japonii.
Wydarzenie odbyło się 24 września w Skarbcu Kultury
Europejskiej w Barczewie w godz. 9:00-16:00 pod
nazwą „Kultura Cittaslow w Skarbcu – Japonia”.
Wydział Informacji Turystycznej Urzędu
Miejskiego przygotował dla dzieci i dorosłych: film
multimedialny o kulturze japońskiej, pokaz walk sumo, prezentację kulinarną (m.in. sushi), zabawy
twórcze, takie jak samodzielne ozdabianie wachlarzy, „Kaligrafię Japońską” – odszyfrowanie
znaków japońskich wg pomysłów dzieci, ćwiczenia sprawności manualnej oraz posługiwania się
pałeczkami. Oprócz tego można było złapać Wagyu za rogi, sfotografować się z gejszą i dobrze się
bawić. Dziękujemy firmie „Stary Folwark” za przygotowanie pysznego ryżu i Natalii Machałek za
parzenie zielonej herbaty. Podziękowania ślemy wszystkim gościom, którzy byli tego dnia z nami.
Markowicz Agnieszka
Fot. A. Markowicz (2)
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Informacje
POLSKO-UKRAIŃSKIA WYMIANA MŁODZIEŻY
W dniach 17-26 września 2017 r.
młodzież z Zespołu Szkół w Barczewie brała
udział w polsko-ukraińskiej wymianie
młodzieży w Poroninie koło Zakopanego.
Cała inicjatywa odbyła się dzięki państwu
Katarzynie i Tomaszowi Michałowskim ze
Stowarzyszenia Inicjatyw Regionalnych
LEX w Ruszajnach. Koordynatorem projektu
była pani Katarzyna Liberda. Warto
wspomnieć, że jest to kolejny projekt
państwa Michałowskich. W lipcu 2017 r.
odbyła się wymiana młodzieży także w Poroninie, a środki na ten cel zostały pozyskane
z Narodowego Centrum Kultury.
Koordynatorem była również pani Katarzyna
Liberda. Wrześniowy projekt został w całości
sfinansowany przez Polsko-Ukraińską Radę
Młodzieży, wchodzącą w skład FRSE
i Ministerstwa Edukacji. W województwie
warmińsko-mazurskim tylko dwie organizacje otrzymały środki na ten cel.
Głównym celem Polsko-Ukraińskiej
Rady Młodzieży jest przekazywanie środków
finansowych na realizację spotkań młodzieży, wymian, seminariów itp. między
Polską a Ukrainą. Młodzież otrzymuje
możliwość poznania kultury sąsiada, jego
tradycji i obyczajów oraz historii i przełamania funkcjonujących stereotypów.
Uczestnicy wymiany spędzili wspólnie
10 dni w malowniczo położonym Poroninie,

Stypendia rozdane

w ośrodku wypoczynkowym „Baca”. Projekt
nosił nazwę „Odkrywamy wspólne korzenie
poprzez teatr formy” i obejmował swoim
działaniem warsztaty teatralne połączone
z nauką języka sąsiada. Podsumowaniem
wymiany było wspólne przygotowanie
dwujęzycznego przedstawienia pt. „Noc
Kupały”. Młodzież poznała także techniki
gry aktorskiej, techniki koncentracji, dykcji
i pamięci. Wszystkie dekoracje oraz stroje do
przedstawienia wykonane zostały przez
uczestników projektu.
Przez dwa dni grupa polska oraz
ukraińska miała za zadanie przygotować
swój wieczór, podczas którego prezentowała
historię swojego kraju oraz regionu. Był to

Fot. Archiwum ZS w Barczewie

jeden z bardziej wzruszających momentów
wymiany.
Z ciężkim sercem i ogromnym smutkiem
młodzież żegnała swoich nowych znajomych
i przyjaciół. W związku z tym, że takie
projekty odbywają się w gminie Barczewo od
trzech lat, jesteśmy przekonani, że nie był to
koniec nawiązanych znajomości i będą one
kontynuowane w kolejnych latach.
Zachęcamy serdecznie do udziału w tego
rodzaju inicjatywach.
Serdeczne podziękowania składamy
pani Danucie Zielonce ze Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich za użyczenie nam
strojów ludowych.
Katarzyna Liberda

Powakacyjny koncert
Fot. Archiwum UM/IT

25 września 2017 roku w budynku
Starostwa Powiatowego w Olsztynie odbyła
się uroczysta XV Gala Stypendialna Fundacji
„Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” Podczas Gali
wręczonych zostało 41 stypendiów, wśród
nich znaleźli się artyści, sportowcy, studenci
oraz uczniowie ponadgimnazjalni.
Z gminy Barczewo nagrodzone znalazły
trzy osoby:
- Stypendium Naukowe dla Studentów
otrzymała pani Aleksandra Korniłowicz
(studentka Politechniki Gdańskiej)
- Stypendium Naukowe dla Uczniów otrzymały: pani Edyta Korniłowicz (uczennica
Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie)
oraz pani Andżelika Hasiak (uczennica
Liceum Ogólnokształcącego w Barczewie).
Katarzyna Stasiewicz

Okazuje się, że nie wszyscy uczniowie
w wakacje tylko odpoczywają. Dowodem na
to był koncert uczniów z klasy gitary pedagoga Konrada Ingielewicza i jego uczniów
z Powiatowej Szkoły Muzycznej I stopnia
w Dywitach z filią w Barczewie. Koncert
odbył się 18 września 2017 r. w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie. Kilkunastu młodych adeptów
sztuki muzycznej zaprezentowało utwory
zadane przez nauczyciela na okres wakacyjny
i trzeba przyznać, że to zadanie wypełnili
doskonale i wypadli znakomicie.
Na kameralnej scenie muzeum wystąpili: Ludwik Domalewski, Przemysław
Oboński, Marta Żuber, Marta Symerewicz,
Natalia Żbikowska, Natalia Brejta, Wiktoria
Sikorska, Bartosz Moszczyński i Marta
Dziekanowska. To niełatwe zadanie powierzył im właśnie ich nauczyciel, Konrad
Ingielewicz, który na zakończenie występów
uczniów sam zaprezentował kilka utworów,
co wzbudziło duży podziw. Słuchaczami
GAZETA SAMORZĄDOWA 8 (278) wrzesień 2017

Fot. M. Łowkiel

koncertu byli przede wszystkim bliscy
młodych muzyków, którzy gorąco nagradzali
ich brawami. Z pewnością koncerty i popisy
są niezwykle ważną lekcją dla przyszłych
artystów, ponieważ oswajają nie tylko
z publicznością i pozwalają pozbyć się tremy,
ale także uczą „bycia” na scenie. Wszystkim
uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów
przez cały rok szkolny!
Magdalena Łowkiel
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Historia
BARCZEWSCY POECI

SETNA ROCZNICA URODZIN FRANCISZKA IWANOWSKIEGO

Fot. Archiwum autora

O Franciszku Iwanowskim, założycielu
Powiatowej Biblioteki Publicznej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Barczewie, a także
o jego działalności kulturalno-oświatowej,
pisaliśmy wielokrotnie na łamach gazety
samorządowej przy różnych okazjach. W tym
roku, w setną rocznicę jego urodzin jest
okazja, aby przypomnieć go jako poetę,
pisarza i publicystę.
W biografii Franciszka Iwanowskiego
czytamy, że urodził się 29 sierpnia 1907 roku
w Wilnie. Po uzyskaniu wykształcenia
pedagogicznego do 1946 roku pracował
w szkole w Duszkach na Wileńszczyźnie. Do
Barczewa przybył wraz z rodziną, jako
osadnik, na początku czerwca 1946 roku. 21
czerwca 1946 roku rozpoczął pracę nauczyciela w szkole podstawowej w Barczewie.
W październiku 1946 roku władze oświatowe
powierzyły mu utworzenie Powiatowej

Biblioteki Miejskiej, a następnie Biblioteki
Miejskiej, które ulokował przy ul. Grunwaldzkiej 13, w dawnym budynku plebanii
ewangelickiej. Na początku 1946 roku
zorganizował i prowadził kurs repolonizacyjny i dokształcający w Domu Kultury,
a od jesieni 1946 roku nauczał więźniów
w zakresie programu szkoły podstawowej.
Był jednym z założycieli Powiatowego
Towarzystwa Teatru i Muzyki Ludowej, koło
młodych prelegentów. W latach 1950-1955
był nauczycielem i krótko kierownikiem
w Szkole Podstawowej dla Pracujących
w Barczewie. Potem, do 1964 roku, piastował
posadę nauczyciela i wychowawcy w szkole
podstawowej. Barczewo opuścił w 1964
roku.
Oprócz pracy zawodowej, w wolnych
chwilach zajmował się twórczością poetycką.
Swoje wiersze zamieszczał w prasie. Jego
poezję Edward Martuszewski zamieścił

w 1960 roku w publikacji „W oczach poetów,
Warmia i Mazury 1945-1960”, na stronach
246 i 251. Jego wiersze na swoich łamach
zamieściły także „Nowiny Barczewskie”.
Franciszek Iwanowski był także współpracownikiem „Wiadomości Mazurskich” .
Napisał kilka utworów dramatycznych
oraz wspomnienia, odnosząc w tej dziedzinie
niemałe sukcesy. Był laureatem dwóch
konkursów na sztukę sceniczną. Uzyskał
nagrodę za pamiętnik osadników Ziem
Zachodnich, którego fragmenty publikowane
były w „Przeglądzie Zachodnim” (1958, nr
4), „Tygodniku Kulturalnym” (1958, nr 19),
„Bibliotekarzu” (1961), „Warmii i Mazurach” (1960, nr 5) oraz w pracy zbiorowej
„Pamiętniki osadników ziem odzyskanych”
(Poznań 1963). Na początku 1964 roku
wyjechał do Tczewa. Zmarł 29 września 1995
roku w Tczewie.
Wojciech Zenderowski

Warmińska kapliczka
Ciężka bryła cynobru zbożną pełni wartę
Smagana dżdżem i wichrem u krzyżowej drogi,
W szarugi czas jesienny, w mrozie stycznia srogim,
Czuwa niezmordowanie czujna i uparta,
Ku czarnej roli kłoni swój tułów nadżarty
Wiekiem, wartownik wiary przodków i bez trwogi
Okiem augura mierzy warmińskie rozłogi,
Tuż nad nią skrzypi brzoza piorunem rozdarta.
Zaś gromy czasu biją – postępu armaty,
Rodząc nowe poglądy, ustroje i mody.
Coraz nowe zdarzenia, nazwiska i daty,
Płyną na kształt wiosennej, rozpętanej wody.
Przeznaczeniem kapliczki – być przez długie lata
Wiary znakiem niezłomnym, ludzkiej zmiennej trzody.
Barczewo 1948 r.

BARCZEWSCY STRAŻACY
Przy pamiątkowej fotografii zamieszczonej w lipcowym numerze „Wiadomości
Barczewskich” wraz z artykułem o powojennej historii Ochotniczej Straży
Pożarnej w Barczewie, oprócz naczelnika
OSP Tadeusza Dorożyńskiego, nie zostały
wymienione nazwiska pozostałych strażaków.
A zatem uzupełnijmy. Przypomnijmy, że
na fotografii uwieczniona została sekcja
strażaków OSP w Barczewie. Samo zdjęcie
zostało wykonane przez Jana Żynisa podczas
czerwcowych Dni Barczewa w 1983 roku
w miejscu, gdzie obecnie znajduje się Dom
Strażaka. Od lewej stoją: Wolfgang Rejter –
z-ca naczelnika OSP, Zbigniew Jabłoński,
Eugeniusz Bauchrowicz, Bolesław Domin –
opiekun Młodzieżowej Drużyny Strażackiej,
Włodzimierz Tuor – kierowca, Stanisław
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Fot. Archiwum autora

Chomenda, Stanisław Światłowski, Jerzy
Bauchrowicz – kierowca, Andrzej Buga, a w
środku najbardziej znana postać w historii
barczewskiego ruchu strażackiego –
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naczelnik OSP Tadeusz Dorożyński.
Dodajmy, że tylko kilku strażaków
z blisko trzydziestu czynnych zostało
uwiecznionych na fotografii. Przy okazji
dodajmy, że był to rok wyjątkowy,
wypełniony pracą i wielkim poświęceniem.
Był to rok wyborów, w którym 14 stycznia
1983 roku wybrano nowy zarząd w składzie:
Jan Światłowski – prezes OSP, Jerzy
Bauchrowicz – wiceprezes OSP, Tadeusz
Dorożyński – naczelnik OSP, Wolfgang
Reiter – zastępca naczelnika, Krystian
Sosnowski – sekretarz oraz Janina Tuor –
skarbnik. Komisję rewizyjną stanowili: Jan
Łoposzko – przewodniczący, Stanisław
Światłowski – zastępca przewodniczącego,
Władysław Jabłoński – członek. W tym
czasie OSP w Barczewie liczyło 30 członków
czynnych.
Ciąg dalszy na str. 10

Historia

Barczewskie Kalendarium
Wrzesień
1372.09.30 – Kołaki otrzymały przywilej
na trzeciej części 60 włók leśnych na
prawie chełmińskim.
1717 – burmistrzem w Barczewie był
Johannes Schacht.
1717 – w Barczewie zakonnicy
wybudowali wieżę zegarową przy
klasztorze.
1722.09.01 – za posługi proboszcza ks.
Piotra Franciszka Bartscha (Barcza)
położono kamień węgielny pod budowę
nowej świątyni w Ramsowie.
1767 – pojawili się w Barczewie pierwsi
konni gońcy wyznaczeni do obsługi trasy
Barczewo-Jeziorany.
1772.09.13 – na mocy traktatu
petersburskiego (rozbiorowego), pruscy
urzędnicy w miejscu biskupiego herbu na
zamku w Barczewie zawiesili herb pruski.
1854.09.18 – królowa Elisabeth, żona
pruskiego króla Fryderyka Wilhelma III,
pozytywnie odpowiedziała na prośbę
pastora dr Carla Zimmermanna o przejęcie
patronatu nad nowym domem sierot dla
dziewcząt „Emahus” w Barczewie.
1872.09.01 – burmistrzem Barczewa był
Julius Freytag.
1912.09.26 – w Barczewie w
ewangelickiej szkole pod
przewodnictwem inspektora powiatowego
pana Fulsta odbyła się konferencja
obwodowa dla nauczycieli.
1912.09.28 – zmarł Carl von der Groeben,
były właściciel Marun, znany w Prusach
z propolskich postaw.
1947.09.01 – do Szkoły Podstawowej
w Wipsowie uczęszczało 110 dzieci
z Wipsowa i okolicznych wsi.
1947.09.17 – Instytut Mazurski w
Olsztynie ogłosił konkurs na „Pamiętnik –
życiorys Polaka w Prusach Wschodnich”.
1948.09.20 – Miejska Rada Narodowa w
Barczewie przekazała „Krzyżową Górę”
Muzeum Archeologicznemu w Warszawie.
1949.09.01 – Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” w byłej
młynarzówce w Barczewie uruchomiła
restaurację „Mały Żagiel”.
1952.09.01 – naczelnikiem więzienia
w Barczewie został kpt. Michał
Szulimowski.
1986.09.13 – uczniowie Szkoły
Podstawowej w Barczewie gościli grupę
harcerzy z Kręgu Seniorów b. ZHP
w Niemczech.
1995.09.24 – w Niemczech ratyfikowano
umowę w ramach partnerskiej współpracy
między Gminą Barczewa a Gminą Hagen.
1997.09.09 – w sądzie zarejestrowany
został Warmiński Związek Gmin, w
którego skład weszły gminy: Stawiguda,
Gietrzwałd, Barczewo, Dywity, Jonkowo,
Purda.
Ciąg dalszy na str. 10

Barczewskie młyny i wiatraki młyńskie
Historia pierwszych barczewskich
młynów zbożowych liczy sobie ponad
sześćset pięćdziesiąt lat. Były jednym
z najdłużej używanych wynalazków mechanicznych, gdzie zastosowano urządzenia służące do mielenia ziarna zbóż.
Po założeniu miasta, pierwsze kamienie młyńskie miały się znajdować nad
rzeką Pisą, przepływającą przy południowo-wschodniej narożnej wieży, tuż
przy klasztorze. Przypomnijmy, że na
podstawie wydanego przywileju zasadźca
Henryk z Łajs, oprócz przyznanych mu
prawem wyposażeń, otrzymał dodatkowo
parcelę na budowę młyna. Jedynie na
zachowanym planie miasta z końca XVII
wieku, wg V. I. Preißa, w tym właśnie
miejscu jest oznaczony młyn na rzece Pisa.
Wynika z tego, że mógł być już wcześniej
w tym miejscu.

Wiadomo, że był mały i pracował tylko na
potrzeby garbarni.
Z młynami zbożowymi związane były
spichlerze, w których składowano zboże do
przemiału. Pierwszy mały spichlerz miał
znajdować się w pomieszczeniach
gospodarczych zamku biskupiego. Potem,
przy kościele św. Anny i św. Szczepana,
zbudowano dwa spichlerze zbożowe,
zwane białym i czerwonym, w których
magazynowano zboże i ziarno z roślin
strączkowych. Po likwidacji młyna
znajdującego się na przedzamczu, nad
Stawem Młyńskim, urządzenia do
przemiału zboża przeniesiono do młyna
znajdującego się nad rzeką Pisą tuż przy
klasztorze, by zastąpiły stare urządzenia,
już wyeksploatowane.
Można przyjąć, że dopiero w roku
1860 przy ul. Młynarskiej, na miejscu

Na tym samym planie zaznaczony jest
drugi młyn wodny w sąsiedztwie zamku
biskupiego, na przedzamczu, gdzie za
pomocą zastaw regulowano poziom uchodzących wód odnogi rzeki Pisy, zwanej Pisą
Północną, ze stawu, które to wody
napędzały żarna młyńskie. Od tej pory
staw, który powstał przy zabudowaniach
klasztornych, mieszkańcy nazwali Stawem
Młyńskim i taka nazwa dotrwała do dziś.
W spisie z 1656 roku m.in. czytamy, że
w obrębie miasta znajdowały się dwa
młyny zbożowe oraz tartak. Natomiast
w 1782 roku w mieście, oprócz czynnych
dwóch młynów zbożowych, był jeden młyn
do mielenia kory dla miejscowej garbarni
oraz fabryka sukna i folusz (warsztat
przemysłowy zajmujący się obróbką
sukna). Natomiast nie wiadomo, w którym
miejscu mogła się znajdować garbarnia
oraz młyn do mielenia kory dębowej.

pierwszego młyna wodnego, rozpoczęto
prace przy budowie nowego młyna
turbinowego. W 1861 roku budowa młyna
została ukończona. Od początku młyn
wyróżniał ceglany komin przyległy do
ul. Grunwaldzkiej, który połączony był
kanałem dymnym z maszyną parową
(lokomobilą), za pomocą której agregat
wytwarzał prąd, także na potrzeby miasta.
Tam też była olejarnia.
W roku 1905 przy młynie zbudowano
dom mieszkalny, zwany później „młynarzówką”. Właścicielem młyna był
Rudolf Ciecierski, znany przedsiębiorca
i właściciel pierwszego samochodu osobowego w mieście. Jego zakład młynarski
przerabiał zboża nie tylko z okolic miasta.
W roku 1915 młyn został przebudowany.
Po wkroczeniu do miasta żołnierzy
radzieckich, część urządzeń młyńskich
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Historia/Informacje
Barczewskie młyny i wiatraki młyńskie
Ciąg dalszy ze str. 9

została wywieziona. Pod koniec maja 1945
roku z wielkim trudem rozpoczęto remont
młyna. W kwietniu 1946 roku uruchomiono
jedynie jedyną parę młyńskich kamieni
i jedną parę walców. Powyższy młyn
upaństwowiony został 8 marca 1947 roku.
Potem, 11 czerwca 1949 roku, władze
miasta w Barczewie przekazały młyn przy
ul. Młynarskiej wraz z zabudowaniami na
rzecz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska”. W latach siedemdziesiątych
XX wieku zapadła decyzja o zaprzestaniu
przemiału w barczewskim młynie.
Na terenie miasta był jeszcze jeden
młyn. Znajdował się przy dzisiejszej ul.
Granicznej, w domu zbudowanym w drugiej połowie XIX wieku. W 1914 roku jego
właściciel Edmund Henke, z zawodu
młynarz, do lewej szczytowej ściany
budynku dobudował drewniane pomieszczenie na mocnych fundamentach, w którym zainstalował urządzenia młynarskie
napędzane silnikiem Diesla. Jak na tamte
czasy młyn był nowoczesny, za wyjątkiem
dużego koła pasowego, które nie pasowało
do całości. Poddasze domu służyło do
podsuszania ziarna. Z usług młyna
zbożowego korzystali miejscowi gospodarze oraz właściciel majątku w Karolinowie. W roku 1918 drewniany młyn
spłonął, a wraz z nim dach budynku
mieszkalnego. W latach następnych dom
został odbudowany, lecz już bez młyna.
Oprócz wymienionych młynów zbożowych, na terenie miasta i na jego
obrzeżach znajdowały się trzy wiatraki
młyńskie, które w tamtych czasach były
nieodzownym elementem miejskiego
krajobrazu.
Pierwszy wiatrak młyński znajdował
się w sąsiedztwie dzisiejszej ul. War-

Ciąg dalszy ze str. 8

BARCZEWSCY STRAŻACY

Wróćmy do fotografii Jana Żynisa
i strażaków. W 1994 roku wspomniana
fotografia została zamieszczona w „Wiadomościach Barczewskich” z prośbą o wymienienie z imienia i nazwiska strażaków
uwiecznionych na fotografii. Dopiero po
blisko dziesięciu latach nazwiska osób
z fotografii rozpoznał Włodzimierz Tuor,
który w latach 1974-1986 był strażakiemkierowcą. W tym samym czasie jego żona
Janina, jako pierwsza kobieta, była strażakiem i pełniła także funkcję skarbnika, a po
latach ich córka Beata Tuor została członkiem
Młodzieżowej Drużyny Strażackiej.
W tamtych latach Włodzimierz Tuor był
najaktywniejszym kierowcą z największą
ilością wyjazdów do akcji. Pan Tuor
wymienił wielu strażaków z tego okresu
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mińskiej po jej drugiej stronie. W czasach
niemieckich droga, która prowadziła do
wiatraka, nazywała się Windmühlenweg
(Windmühle – młyn wiatrakowy), obecnie
jest to ul. Wiejska. Wiatrak widnieje na
mapie z 1893 roku, z której wynika, że
zbudowany został wcześniej. Był to
wiatrak kozłowy (Bock-Windmühle),
z którego korzystali miejscowi gospodarze.
Wiatrak młyński widoczny jest na
pocztówce z 1905 roku, od strony południowo-wschodniej miasta, a pocztówka
pochodzi ze zbiorów W. Kuncika. W 1907
roku wiatrak został rozebrany, a jego
sylwetkę zastąpiła zbudowana w tym
samym roku wieża ciśnień.
Drugi wiatrak młyński znajdował się
przy Bahnhofstraße (dawniejsza ulica
Dworcowa, obecnie ul. Wojska Polskiego,
na terenie dzisiejszego Osiedla Słonecznego). Dokładniej mówiąc, stał
naprzeciw później zbudowanej szkoły
powszechnej. Był to wiatrak holenderski
(Holländer Windmühle). Podobnie jak
pierwszy widnieje na mapie z 1893 roku.
Ponadto informacje o wiatraku, który był
już przed 1898 rokiem, zawiera publikacja
Kleine Signaturen und Abkürzungen.
Z wiatraka, oprócz miejscowych gospodarzy, korzystali gospodarze ze wsi
Ruszajny i Łęgajny. Historia milczy na
temat roku, w którym został rozebrany.
Trzeci wiatrak młyński należał do
gospodarza Wichmanna. Był mały,
o drewnianej konstrukcji szkieletowej.
Znajdował się wyżej od obecnej stacji
benzynowej.
Najstarsi mieszkańcy zapamiętali, że
korzystano z niego w czasie pierwszej
wojny światowej i krótko po niej. Na

z nazwiska – pośród nich byli m.in. Stanisław,
Andrzej, Jan i Henryk Światłowscy, a także
Jerzy Bauchrowicz – kierowca i Eugeniusz
Bauchrowicz. Ponadto należy wymienić:
Lucjana Szycha – wieloletniego prezesa
Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży
Pożarnej, Albina Zawadzkiego – sekretarza
oraz wielu innych, jak Andrzej Buga,
Bolesław Domin.
Pan Włodzimierz Tuor wspomniał, że
lata służby w barczewskiej OSP nie należały
do łatwych. Brakowało mundurów bojowych, o butach nie było co marzyć, a wyjściowych mundurów nie starczało dla wszystkich. Jednak wszyscy mieli w sobie wielki
zapał, by służyć miejscowej społeczności
najlepiej jak mogli.
Wojciech Zenderowski
GAZETA SAMORZĄDOWA 8 (278) wrzesień 2017

przełomie lat dwudziestych i trzydziestych
XX wieku został rozebrany. Wiatrak
uwieczniony jest na karcie pocztowej, która
zawiera napis „Wartenburg-Ostr.” z 19
lutego 1909 roku (data stempla pocztowego). Karta pocztowa z wiatrakiem
adresowana była do Kłajpedy, pochodzi
z edycji prywatnej właściciela i jest
opatrzona sygnaturą 1850/1.
Opisane barczewskie wodne młyny
zbożowe i wiatraki młyńskie przeszły już
do historii. Pozostały jedynie niszczejące
zabudowania po dawnym młynie przy
dzisiejszej ul. Obrońców Warszawy.
Tam, gdzie był pierwszy młyn wodny,
dziś znajduje się mała elektrownia, a w
miejscu drugiego młyna dziś znajduje się
jaz wodny. Co do wiatraków młyńskich,
dziś nie ma po nich śladu.
Wojciech Zenderowski
Fot. Rok 1906. Młyn Rudolfa
Ciecierskiego. Karta pocztowa –
reklamówka przedstawia kompleks
zabudowań młyńskich, które wyróżniał
wysoki komin. Wydawcą karty pocztowej
był Emil Ehrnigkeit z Barczewa.

Barczewskie Kalendarium
Ciąg dalszy ze str. 9

1997.09.17 – w Muzeum Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie otwarto
wystawę malarstwa i grafiki Hieronima
Skurpskiego.
1997.09.18 – w stadninie koni Lucyny
i Andrzeja Ciesielskich w Kierzbuniu
odbyły się pierwsze na Warmii VIII
Mistrzostwa Polski w
Długodystansowych Rajdach Konnych.
1997.09.23 – w barczewskim więzieniu
ukazał się redagowany przez osadzonych,
pierwszy numer gazety – „Aby Do
Wokandy”.
2007.09.15 – ks. arcybiskup Wojciech
Ziemba otworzył proces beatyfikacyjny
dla męczenników drugiej wojny
światowej, ofiar hitleryzmu i komunizmu.
Spośród wymienionych z terenu gminy
Barczewo jest: ks. Joachim Ziemetzki,
Cecylia Grabosh i Jan Gruba.
2007.09.18 – w Barczewie zmarł
Stanisław Kotarski, działacz
samorządowy i społeczny, odznaczony
Dyplomem Honorowym i Medalem
Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
2007.09.21 – w Gimnazjum im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie otwarto nową
halę sportową.
Wojciech Zenderowski

Informacje

CORAZ PIĘKNIEJSZE NASZE PRZEDSZKOLE
Od kilku lat Przedszkole Miejskie
w Barczewie zmienia się i staje się coraz
piękniejsze dzięki licznym i prowadzonym
na szeroką skalę remontom. Wszelkie prace
i remonty zostały sfinansowane m.in.
z projektów „Maluch 2016” i „Maluch+
2017” oraz dzięki funduszom pozyskanym
przez Radę Rodziców. Kolorowe, funkcjonalne i bezpieczne stają się miejsca,

w których przebywają i korzystają dzieci:
sale przedszkolne, łazienki, korytarze,
szatnie, jak również pomieszczenia użytkowe: kuchnia, zmywalnie, przestronne hole.
Radość na twarzach maluszków każdego
ranka wywołują bajecznie kolorowe dywany, misiowe szafki i mebelki, wesołe
sprzęty i zabawki. Pomagają w zabawie
z rówieśnikami, w adaptacji i zapomnieniu
o smutku z powodu rozstania z rodzicami.
We wszystkich salach w ostatnie wakacje
zostały wymienione lampy – świetlówki,
systematycznie pojawiają się nowe stoliki
i krzesełka dla dzieci, biurka i szafki dla
nauczycieli. W przestronnych korytarzach,
w których także dzieje się wiele przedszkolnych wydarzeń, pojawiły się nowe,
ładne i bezpieczne podłogi, eleganckie
drzwi do wszystkich sal, sprzęty multimedialne, które przybliżają przedszkolne
dni. Przedszkolne korytarze swój bajkowy
wystrój zawdzięczają twórczości rodziców
i pracowników, którzy malując bajkowe
postacie uczyniły to miejsce radosnym
i przyjaznym dzieciom.
Przedszkolna kuchnia jest naszą chlubą
i powodem do dumy – nowoczesne sprzęty
i technologie: piec konwekcyjny, sokowirówki, wyciskarki do soków, a wszystko
z dala błyszczy i zachęca do przygotowywania smacznych i zdrowych posiłków
oraz do kulinarnych eksperymentów,

„Biedronki”i „Tygryski” z Przedszkola Miejskiego w Barczewie
poznają dziedzictwo krajobrazu warmińskiego
Przedszkolaki z grup „Biedronki”
i „Tygryski” brały udział w Europejskich
Dniach Dziedzictwa na Warmii i Mazurach
2017 r. pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa –
dziedzictwo krajobrazu”. W ramach
wydarzenia dnia 12 września 2017 r.
zorganizowaliśmy w przedszkolu wystawę
zdjęć „Warmińskie krajobrazy”, którą mogła
obejrzeć cała społeczność przedszkolna.
Dzieci wystąpiły artystycznie, przedstawiając legendę warmińską według Ireny
Kwinto pt.: „Skąd się wzięło Jezioro
Wielochowskie na Warmii”. Podczas
spotkania autorskiego ze znakomitą artystką
p. Anną Rok na temat „Warmińskie
dziedzictwo krajobrazu w poezji, prozie
i malarstwie” dzieci poznały piękno
warmińskiego krajobrazu i aktywnie
uczestniczyły w malowaniu przyrody
warmińskiej. Przedszkolaki potrafiły ukazać
w swoich pracach barwy występującena
Warmii.
W ramach tego wydarzenia dnia 15
września dzieci z grupy „Biedronek”
i „Tygrysków” w pięknych strojach zaśpiewały i zatańczyły po warmińsku utwory
„Dobry dzionek” i „Szot”. Gościliśmy też

znakomitą kapelę ludową „Ojdana”. Nie
spodziewaliśmy się, że muzyka ludowa tak
się spodoba i porwie dzieci do tańca. Kapela
ludowa zagrała przepięknie kilka utworów,
a dzieci zainteresowały się instrumentami,
w szczególności cymbałami.
Cieszy nas fakt, że dzieci darzą naszą
Warmię szacunkiem, dostrzegają jej
cudowne piękno, rozciągające się, gdzie
okiem nie spojrzeć. Warmia dawniej i dziś
widziana okiem „małych i dużych artystów”
pozwoliła odkryć dziedzictwo krajobrazu
warmińskiego.
Bożena Iwaszko, Karolina Łesyk,
Dagmara Czajkowska

z czego słyną nasze panie kucharki.
Dodatkowe pomieszczenia t.j. zmywalnie
i rozdzielnie posiłków także zyskały nowy
wygląd i wyposażenie po tegorocznych
remontach – są nowoczesne i funkcjonalne.
Takie wyposażenie nie tylko wygląda ładnie
i elegancko, ale przede wszystkim pozwala
zadbać o codzienny porządek, czystość,
bezpieczeństwo i higienę. Z pewnością
dostrzega to każdy, kto przekracza próg
przedszkola.

Nie tylko przedszkolne wnętrza zyskały
nowe oblicze – wzbogaciło się także
otoczenie przedszkola. Wiele zyskało dzięki
nowym bramom i bramkom, bezpiecznej
drodze wjazdowej, nowym trawnikom
i kwietnikom. Wyłożono polbrukiem plac
przed budynkiem, a przedszkolny ogród
wyposażono w nowe zabawki i sprzęty
terenowe do placu zabaw. Do codziennej
zabawy na świeżym powietrzu przedszkolaki mają nowe domki, zjeżdżalnie,
huśtawki, bramki do gry w piłkę nożną,
nowe ławeczki i tablice do rysowania kredą.
Nowością w naszym ogrodzie, obok istniejącego już od lat „lapidarium geologicznego”, jest od niedawna „piaskownica
paleontologiczna” utworzona w ramach
projektu „Odkrywamy, badamy i odkrywamy w piaskownicy paleontologicznoarcheologicznej” i sfinansowana dzięki
wsparciu rodziców i funduszu z Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
(OCEE), z których korzysta lokalna
społeczność.
Starania o wygląd, bezpieczeństwo,
funkcjonalność i dostosowanie sprzętów
i wyposażenia do potrzeb dzieci każdego
dnia ma na uwadze dyrekcja i wszyscy pracownicy przedszkola. Gwarantuje to realizację w pełni wszystkich zadań edukacyjnych i wychowawczo-edukacyjnych
przedszkola i żłobka oraz codzienny, radosny i szczęśliwy, ale i bezpieczny pobyt
wszystkich wychowanków oraz ich rodziców i opiekunów w placówce. Myślimy, że
każdy dostrzega te ważne zmiany, jesteśmy
za nie wdzięczni i liczymy na więcej!
Sylwia Polewacz, nauczycielka
z Przedszkola Miejskiego w Barczewie
Fot. Archiwum przedszkola (3)
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BARCZEWSKIE MOSTY KULTURY Z FELIKSEM NOWOWIEJSKIM
W szczęśliwie bezdeszczową niedzielę
17 września 2017 r. w Barczewie odbyło się
interesujące wydarzenie pt. „Barczewskie
mosty kultury z Feliksem Nowowiejskim”,
zorganizowane z okazji Europejskich Dni
Dziedzictwa i Roku Feliksa Nowowiejskiego. Było to niezwykłe spotkanie
z historią i muzyką. Poznaliśmy liczne
mosty Barczewa, którymi zapewne kiedyś
przechadzał się Feliks Nowowiejski,
kompozytor tu urodzony. O mostach
opowiedzieli historycy: Marlena Kulińska
z Archiwum Państwowego w Olsztynie
oraz Wojciech Zenderowski, lokalny
historyk i kronikarz Barczewa. Zaprezentowano zdjęcia Włodzimierza Zdaniuka
– fotografa i również kronikarza oraz
wystawę i prezentację przygotowane przez
Magdalenę Łowkiel. Już samo przygotowywanie tak ciekawego tematu było dla
nas dużą przygodą. Opowieści o mostach i
historii miasta słuchaliśmy podczas
spaceru, natomiast w muzeum oglądaliśmy
archiwalne zdjęcia.
W drugiej części wydarzenia spotkaliśmy się w Salonie Muzycznym im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie,
gdzie byliśmy uczestnikami programu
artystycznego poświęconego Feliksowi

Fot. Andrzej Kułyk-Archiwum Państwowe w Olsztynie

Nowowiejskiemu. Była to niezwykle
ciekawa opowieść o kompozytorze i muzyce, którą zaprezentował pan Janusz
Lewandowski, znakomity znawca i wieloletni badacz twórczości Nowowiejskiego,
organizator życia muzycznego.
Słowo przeplecione było muzyką,
odbył się koncert w wykonaniu wspaniałej
mezzosopranistki Agnieszki Szczuckiej
z towarzyszeniem pianisty Łukasza Jóźwiaka, w którym artyści zaprezentowali
najpiękniejsze pieśni Feliksa Nowowiejskiego i Gabriela Fauré oraz słynne arie
z oper i operetek, m.in Camille'a SaintSaënsa, Georgesa Bizeta czy Franza
Lehara.
Koncerty, które się dość regularnie
odbywają, mają na celu przedstawienie
Państwu rozmaitej twórczości naszego
kompozytora. Dziękuję naszym gościom za
doskonałą współpracę. Oby była nadal

kontynuowana, bo trzeba przyznać, że
historia Barczewa jest niezwykle ciekawa
i warto ją poznawać. Antyramy do wystawy
przekazała Pani Anna Korybut-Dziemidowicz. Na spacerze w plenerze korzystaliśmy z mikroportów, które zostały
wypożyczone od pani Marty Kruk,
kierownik Informacji Turystycznej w Olsztynie. Bardzo dziękujemy! Jesteśmy
wdzięczni również wszystkim Państwu za
liczne przybycie i spędzenie niedzieli
z historią i muzyką. Cieszymy się, że to
wydarzenie przyciągnęło również słuchaczy i widzów spoza naszej gminy – aż
z Purdy przybyły panie radne Krystyna
Szter i Halina Bronka.
Część wydarzenia poświęcona kompozytorowi odbyła się w ramach projektu
„Feliks Nowowiejski z bliska. Cykl koncertów w Barczewie, rodzinnym mieście
kompozytora w 140 rocznicę urodzin”
dofinansowanego ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017”
realizowanego przez Instytut Muzyki
i Tańca. Organizatorem wydarzenia było
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie wraz z Salonem Muzycznym im.
Feliksa Nowowiejskiego we współpracy
z Archiwum Państwowym w Olsztynie oraz
Wojciechem Zenderowskim i Włodzimierzem Zdaniukiem. To spotkanie było
prawdziwą lekcją historii dla każdego.
W końcu odpowiedzieliśmy na pytanie „ile
jest obecnie mostów w Barczewie?”
Oczywiście, liczba mostów zmieniała się
przez wieki, jednak z pewnością już wiemy,
że było ich więcej niż dziesięć, a ile
dokładnie? Po odpowiedź na to pytanie
zapraszamy Państwa do muzeum, czyli
Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
Magdalena Łowkiel
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Informacje

Artystyczne przystanki Anny Wojszel nagrodzone!
Street Art Garden to olsztyński konkurs, dzięki któremu każda
osoba z oryginalnym pomysłem może wykonać i zaprezentować
swój projekt. Technika wykonania dzieła jest dowolna, często
pojawiają się graffiti, murale, szablony, wlepki, instalacje czy inne
nietypowe formy, które najlepiej oddają pomysł ich twórców. OSA,
czyli Olsztyn Street Art, zbiera i pokazuje piękno oraz rozmaitość
olsztyńskiego street artu, którego jest niemało. Natomiast sama
akcja i konkurs „Olsztyn Street Art Garden” odbył się w okresie
wakacyjnym już po raz trzeci. Artyści „uliczni” zaprezentowali
swój talent w przestrzeni miejskiej. 8 września poznaliśmy
laureatów, wśród których nagrodzono znaną nam artystkę
z Wipsowa, Annę Wojszel. Projekt jej autorstwa pod nazwą
„Wiocha w mieście – warmińska łąka na przystankach
autobusowych” zajął II miejsce w konkursie Olsztyn Street Art
Garden vol. III w Olsztynie. Artystka ozdobiła przystanek
autobusowy naprzeciwko Teatru Jaracza, znajdujący się przy ul. 1
Maja 13 w Olsztynie.
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Czekając na autobus, można podziwiać tzw. ogród wertykalny
oraz fotografie i prace malarskie, których głównym tematem jest
oczywiście natura. Jak twierdzi sama artystka, celem jej projektu
jest pokazanie społeczności miejskiej uroków naszej przyrody,
zatrzymanie się na chwilę i obserwacja otaczającego nas świata
natury. Projekt jest również protestem przeciwko wszechobecnej
wycince drzew, powstawaniu betonowych skwerów bez „oddechu
zieleni”, przesadnemu i nieumiejętnemu koszeniu trawników
w mieście. Malowane przez artystkę przystanki to nieformalna
edukacja przyrodnicza. W instalacji pomysłu pomogła Ani
najbliższa rodzina i przyjaciele, a nawet mieszkańcy Olsztyna,
a wspierał silnie prof. Stanisław Czachorowski, który jest dobrym
duszkiem naszego miasta.
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że przygoda z malowaniem
przystanków Ani Wojszel nie rozpoczęła się od tego konkursu. Już
od kilku lat maluje przystanki w Gminie Barczewo i nie tylko,
tworząc z tych zwyczajnych miejsc niezwykłe obrazy, co sprawia,
że czekanie na autobus nie jest już obowiązkiem, ale też
przyjemnością. Przystankowe malunki są też dodatkowo niezwykłą, oryginalną formą artystycznego wyrazu i niejako przybliża
sztukę nam wszystkim. W tej chwili m.in. dzięki Ani możemy
spotkać sztukę na każdym rogu i z nią obcować a przecież sztuka
jest dziedziną, którą wzbogaca i dopełnia codzienne życie. Oprócz
tego artystka od lat maluje obrazy, grafiki, fotografuje oraz ozdabia
dachówki i butelki, jest także inicjatorką ciekawych przedsięwzięć
w swojej miejscowości i gminie. O artystycznych przystankach
i pozostałej działalności artystycznej Anny Wojszel możecie
Państwo przeczytać na stronach internetowych oraz na facebooku,
natomiast o samym street arcie można poczytać na:
www.olsztynstreetart.pl. Polecamy i jeszcze raz gratulujemy
artystce!
Anna Wojszel została zgłoszona do konkursu BabaFest 2017
dla kobiet zaangażowanych społecznie i obywatelsko, działających
charytatywnie na rzecz społeczności lokalnej. Wizytówki
kandydatek są zamieszczone na stronie www.babafest.pl/konkurs,
gdzie w dniach 2-10.10.2017 będzie można oddawać głosy na
wybrane kandydatki. Trzymamy kciuki za Anię!
Magdalena Łowkiel
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Sport
BARCZEWSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE „BARCZEWO BIEGA”
W dniu 16 września 2017 r. o godzinie
11:00 Barczewskie Stowarzyszenie Biegowe „Barczewo biega” wzięło udział w 3.
PKO Biegu Charytatywnym na Stadionie
Miejskim w Lidzbarku Warmińskim.
Stowarzyszenie na bieg zgłosiło 3 drużyny.
W składzie drużyny I znaleźli się:
Przemysław Menziński (kapitan),
Krzysztof Sulewski, Sławomir Kaliski,
Dawid Worobiec i Adam Olszewski.
Drużynę II zasilili: Damian Węglarz
(kapitan), Tomasz Olszewski, Krzysztof
Trąbiński, Bartosz Zając oraz Beata
Pronobis. W skład drużyny III weszli:
Katarzyna Białecka (kapitan), Sylwia
Nosewicz, Ewelina Napierska, Iza
Grądzka i Marcin Kosin.
Kanwą biegu była sztafeta. Jedno
okrążenie miało długość 400 m. Każdy
z uczestników pięcioosobowej grupy
musiał wykonać przynajmniej jedno
okrążenie. Bieg główny poprzedził biegi
dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Naszą
reprezentantką była Aleksandra Nosewicz
(córka Sylwii Nosewicz). W biegu głównym w Lidzbarku Warmińskim wystartowały 64 drużyny, a trwał on godzinę. Od
wystrzału rozpoczynającego bieg najszybsza była I drużyna „Barczewo biega”
(53 okrążenia, domiar 75 m). W ogólnej
klasyfikacji wszystkich drużyn i miast
(Bydgoszcz, Rzeszów, Katowice, Wrocław,
Koszalin, Warszawa, Gdańsk, Łódź,
Białystok, Zielona Góra, Kielce, Lidzbark
Warmiński) dało to nam 1 miejsce w Polsce
ze średnią okrążenia 1:07:08. Dodatkowo
dzierżymy rekord najszybciej pokonanego
okrążenia uzyskany na pierwszym
okrążeniu (55 sekund). Brawo nasi! Nie
gorzej spisała się II drużyna. W ogólnej
klasyfikacji lokalnej zajęła dobre 8 miejsce
(45 okrążeń, domiar 60 m). W klasyfikacji
mieszanej zajęła 4 miejsce (w składzie
drużyny mieszanej musi być przynajmniej
jedna kobieta). Wspaniale pobiegła także
III drużyna. Zajęła 43 miejsce (36 okrążeń,
domiar 185 m). Gratulujemy drużynie
URWIS, która stoczyła zaciętą walkę o 3
miejsce w drużynie mieszanej. Osobą
prowadzącą całą akcję w Lidzbarku
Warmińskim był zwycięzca I edycji You
Can Dance, Maciej „Gleba” Florek we
własnej osobie.
Należy docenić BiegamBoLubię Lidzbark
Warmiński za doskonałą organizację i PKO
Bank Polski Biegajmy Razem za super zabawę. Gratulacje dla wszystkich uczestników! Do zobaczenia za rok.
Szczegółowe informacje o imprezie:
To ogólnopolska inicjatywa PKO Banku
Polskiego, która od 2015 r. odbywa się we
wrześniu pod hasłem „Pomagamy z każdym krokiem” na stadionach lekko-

Fot. Archiwum BSB :Barczewo Biega” (2)

atletycznych w 12 miastach kraju. Tego
samego dnia o tej samej godzinie pięcioosobowe drużyny przez 60 minut pokonują
kolejne okrążenia, a ich zaangażowanie
przeliczane jest na posiłki dla najbardziej
potrzebujących dzieci. Każde okrążenie to
jeden obiad dla dziecka. Dodatkowo w każdym z miast-gospodarzy biegu Fundacja
PKO Banku Polskiego sfinansuje budowę
siłowni plenerowej. W Lidzbarku Warmińskim w biegu głównym wystartowały 64
sztafety, które w ciągu godziny pokonały
łącznie 2416 okrążeń (6. wynik w Polsce).
17 września podczas II półmaratonu
Ukiel zadebiutował Łukasz Szramowski.
Bieg rozegrał się wokół jeziora Ukiel ze
startem na plaży miejskiej. Trasa bardzo

womir Kaliski (1:17:27, 3. M-20), Tomasz
Olszewski (1:30:22, 5. M-20) i Marek
Symerewicz (1:25:48, 2 miejsce w M-50),
a także Bartosz Zając (1:41:41), Zenon
Markowicz (1:52:15, 4 miejsce w M-60),
Damian Węglarz (biegł treningowo, jako
pomocna dłoń) oraz Krzysztof Trąbiński
(1:49:33), który swoim biegiem wspierał
fundację „Przyszłość dla Dzieci” i uzbierał
w wirtualnej skarbonce 332 zł dla jej
podopiecznych.
Dziękujemy KIBICOM, którzy licznie
wspierają naszych biegaczy w ich poczynaniach. To właśnie dla takich chwil jak
te chce się więcej i więcej. Razem możemy
wiele. Dziękujemy również Gminie Barczewo, firmom ASICS Frontrunner Polska,

wymagająca i w większości wiodła drogami szutrowymi. Łukaszowi (2:01:12) na
linii startu towarzyszyli: Krzysztof Sulewski (12 OPEN, 2. w kat. wiekowej M30, 1:18:42), nasi koledzy z biegów Sła-

Primavera Furniture, Zalesie Mazury
Active Spa, Superczas.pl oraz Telewizji
Macrosat Barczewo.
Krzysztof Trąbiński,
Przemysław Menziński
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Sport
SPORTTELEGRAM
Spotkanie u Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego
4 września wizytę marszałkowi Gustawowi Markowi
Brzezinowi złożyli Tomasz Szewczak– złoty medalista
World Games we Wrocławiu, Marsel Castalano –
wicemistrz świata w układach tradycyjnych w taekwondo
oraz Cezary Lewko – mistrz Polski w motocrossie w klasie
MX125. Sportowcom towarzyszyli trenerzy.
Spotkanie w Olsztynie było okazją nie tylko do podsumowania dotychczasowych osiągnięć, ale również do
omówienia sportowych planów na najbliższe miesiące.

:

IV LIGA PIŁKI NOŻNEJ
12 sierpnia ruszyły rozgrywki IV ligi rundy jesiennej
2017/18. GKS PISA Barczewo po 6 kolejkach zajmuje 3
miejsce. Przed nimi znajdują się zespoły: Znicz Biała Piska
(I miejsce), Rominta Gołdap (II miejsce). Miłośników piłki
nożnej zapraszamy do kibicowania GKS PISA Barczewo.
Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez
przeszkody
W sobotę 2 września w miejscowości Radosty odbyły się
Regionalne Zawody Jeździeckie w skokach przez
przeszkody. Organizatorami zawodów byli panowie
Zygmunt Droński i Michał Marchliński
Do uczestnictwa w zawodach zadeklarowało się aż 60
zawodników. Ze względu na pogodę część osób nie
mogła dojechać, a konkurencje z parkuru zostały
przeniesione na halę.
Ostatecznie odbyły się trzy konkursy z planowanych
sześciu: mikro LL, mini LL oraz LL.
Naszą gminę reprezentowała 13-letnia Julia Marchlińska,
która zajęła 3 miejsce w konkursie LL (wysokość max.
90cm). Brawo dla Julii.
Julia Marchlińska mieszka wraz z rodziną w Lamkowie.
Skoki przez przeszkody ćwiczy od dwóch lat pod okiem
trenera, pana Zygmunta Drońskiego w Stajni Radosty.
W tym roku uczestniczyła w sześciu różnych zawodach
jeździeckich, z których zawsze wracała z nagrodą.
Oby tak dalej.
Wyniki w poszczególnych konkurencjach:
Klasa Mikro LL
1. Feniks - Alicja Matusewicz
2. Feniks - Amelia Orłowska
3. Geniunio - Marianna Pupiałło
Klasa Mini LL
1. Eliza - Julia Parada
2. Finka - Alicja Matusewicz
3. Dia - Maja Szyszko
Klasa LL
1. Jolinar - Julia Babiel
2. Dia - Maja Szyszko
3. Drumla - Julia Marchlińska
Miłośników zawodów jeździeckich w skokach przez
przeszkody zapraszamy 10 października do Radost.
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Sponsorzy zawodów:
Gmina Barczewo, Glob Service Michał Marchliński,
Zakład Handlowy Agros-T Tomasz Szwarc,
Auto Części Junior sc. Łukasz Dobolski,
Przychodnia Weterynaryjna Marek Pawelec.
Opracowanie informacji sportowych: Katarzyna Stasiewicz
Urząd Miejski w Barczewie, Informacja Turystyczna
zdjęcia: archiwum UM/IT (3).
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Radio w Barczewie!
Marzy Ci się własna audycja?
Chcesz tworzyć radio?
Nabór wolontariuszy do lokalnego radia internetowego

Poszukujemy osób w wieku od 13 lat!
ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy
w godz. 12:00 - 18:00 w grupach - zapisy.
Pojedyncze zajęcia trwają ok. 1 godziny.
- Laboratorium dźwięku - dla dzieci w wieku szkolnym
- Podstawy gry na gitarze elektrycznej, basowej, perkusji
i keyboardzie
- Produkcja Muzyczna - dla dorosłych i młodzieży od 13 roku
życia
- Zajęcia radiowe - grupy: dziecięca, młodzieżowa, seniorów
- W-Koło Piosenki "Śpiewać Każdy Może" dla seniorów UTW
WSZYSTKIE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE
ZAPISY:
Telefonicznie - 89 514 82 81
Przez wiadomość na facebook - facebook.com/studiocentrumbarczewo
Osobiście - CK-B w Barczewie, ul. Słowackiego 5, pok. 13, 14.

Książka na październik

Biblioteka Miejska w Barczewie

Remigiusz Mróz
„Kasacja”
Manipulacje, intrygi
i bezwzględny
prawniczy świat…
Syn biznesmena
zostaje oskarżony
o zabicie dwóch osób.
Wina wydaje się
oczywista, a morderca
przez 10 dni nie
pozbywa się ciał
swych ofiar.
W kancelarii
„Żelazny&McVay”
sprawę prowadzi
Joanna Chyłka,
nieprzebierająca
w środkach
prawniczka, która zrobi
wszystko, by odnieść
zwycięstwo w
ostatecznej batalii sądowej. Pomaga jej młody aplikant –
Kordian. Mimo różnicy wieku ich znajomość rozwija się nie tylko
na płaszczyźnie zawodowej. Tymczasem ich klient zdaje się
prowadzić własną grę, której reguły zna tylko on sam. Nie
przyznaje się do winy, ale też nie zaprzecza, że jest mordercą.
Dwoje prawników zostaje wciągniętych w wir manipulacji, który
sięga dalej, niż sami mogliby przypuszczać.
Źródło http://www.empik.com/kasacja-mrozremigiusz,p1104057507,ksiazka-p

Nabór i szkolenie techniczne
Środa, 11 października
godz. 15:00
Przyjdź:
Centrum Kulturalno – Biblioteczne
w Barczewie, ul. Słowackiego 5, sala nr 14 I p.
tel. 89 514 82 81
Napisz:
facebook.com/centrumkultury.barczewo
e-mail: ckb@barczewo.pl

