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Z okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim Mieszkańcom miasta i gminy
życzymy zdrowia, pogody ducha,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Barczewie
Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka

Burmistrz Barczewa
Andrzej Maciejewski

Biblioteka CK-B

Książka na kwiecień

Stephen King „Uniesienie”
Tajemnicza przypadłość i zwykły człowiek, który w upiornym miasteczku Castle
Rock wywoła rewolucję – zjednoczy ludzi, których dzieli wszystko. Witajcie w
Castle Rock!
Scott Carey wciąż traci na wadze. Świetna wiadomość dla kogoś, kto zawsze miał
lekki problem z otyłością! Tylko że on wygląda wciąż tak samo. Nikt z jego
otoczenia nie uwierzyłby, że waga, na którą codziennie wchodzi, za każdym razem
pokazuje mniej kilogramów. Niezależnie od tego, ile Scott zje i co na siebie włoży.
Nawet hantle, które w momencie ważenia trzyma w rękach, nie mają żadnego
wpływu na jego wagę. Jak gdyby otaczał go kokon nieważkości. Scott podchodzi
do całej sprawy ze stoickim spokojem, bo, o dziwo, czuje się wspaniale, jakby jego
przedziwna przypadłość wyzwalała w nim wszystko co najlepsze. Nawet kiedy
zdaje sobie sprawę, że tajemniczy proces przyśpiesza i Godzina Zero być może
nadejdzie znacznie szybciej, niż przewidywał. Ale zanim to nastąpi...
źródło: https://www.empik.com/uniesienie-king-stephen,p1209302223,ksiazka-p
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Strażacka wizyta Przyjaciół z Hagen a T.W.
W tym roku mija 25 lat współpracy polsko-niemieckiej pomiędzy
Barczewem a Hagen a T.W. w Niemczech. Powiedzieć „współpraca” to
jednak za mało. Uczestnicy i organizatorzy wymian polskoniemieckich od lat podkreślają, że łączy nas prawdziwa przyjaźń.
Świadczą o niej częste wizyty i wzajemne wsparcie na wielu
płaszczyznach, m.in. kulturalnej, sportowej, międzyszkolnej, ale nie
tylko. Od początku, czyli od lat 90., istnieje ścisła współpraca
strażaków, która polega m.in. na koleżeńskiej wymianie doświadczeń
i wsparciu przy gromadzeniu fachowego sprzętu. Od soboty 23 marca
2019 r. w gminie Barczewo gościła delegacja kilkunastu naszych
Przyjaciół – strażaków z Hagen a T.W., pod przewodnictwem prezesa
Straży, Horsta Igelbrinka i zawsze nam życzliwego burmistrza Hagen
a T.W., Petera Gausmanna. Głównym celem wizyty było przekazanie
samochodu strażackiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewku.
Goście z Niemiec zostali powitani w siedzibie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Barczewie przez władze Barczewa, tj. burmistrza Andrzeja
Maciejewskiego, zastępcę burmistrza Piotra Mostka, przewodniczącą
Rady Miejskiej Aleksandrę Ciechanowicz-Osiecką, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie Agnieszkę Nagrabę, radnych,
strażaków i wielu zebranych mieszkańców Barczewa. W remizie
strażackiej czekała na gości uroczysta kolacja powitalna oraz
niezwykłe występy. Specjalnie dla gości na scenie wystąpiło trio
saksofonowe w składzie: burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski,
dyrektor Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Barczewie Robert
Tokarski i wicedyrektor barczewskiej ﬁlii Powiatowej Szkoły
Muzycznej w Dywitach Jacek Michalski. Następnie z koncertem
wystąpił wiceburmistrz Barczewa Piotr Mostek na gitarze wraz
z Robertem Tokarskim na basie i Damianem Sawickim na perkusji.
Koncerty wzbudziły wielki zachwyt i były prawdziwą niespodzianką
dla wszystkich zebranych. Na to wyzwanie odpowiedzieli goście
z Niemiec i również wystąpili ze spontanicznym występem
artystycznym.
W niedzielę odbyło się uroczyste przekazanie samochodu
strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w Barczewku. Wydarzenie rozpoczęto mszą św. w kościele św.
Wawrzyńca w Barczewku, którą celebrował ks. proboszcz Antoni
Górzyński. Następnie przybyli goście udali się do remizy strażackiej,
gdzie ks. proboszcz dokonał poświęcenia samochodu, po czym
burmistrz Barczewa wraz z burmistrzem Hagen a T.W. przecięli
symboliczną wstęgę.
W wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in.: starosta
Powiatu Olsztyńskiego Andrzej Abako, burmistrz Barczewa Andrzej
Maciejewski wraz z zastępcą Piotrem Mostkiem, przewodnicząca
Rady Miejskiej w Barczewie Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka,
zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Olsztynie bryg. Sergiusz
Dłuski, prezes Straży Pożarnej w Barczewie Agnieszka Nagraba,
prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewku Marcin Waśniewski,
naczelnik Jacek Jackiewicz i druhowie OSP Barczewko, Anna Gędas

zajmująca się z ramienia Urzędu Miejskiego w Barczewie współpracą
partnerską z Hagen a. T.W. w Urzędzie Miejskim, a także radni
Barczewa, m.in. Halina Bronka, Maria Sidor, Bogumiła Lisowska,
Balbina Buras, Adam Dowgiałło, Grzegorz Matłoka, Sebas an Białecki
i licznie zgromadzeni mieszkańcy Barczewka.
Rozmowy na temat samochodu toczyły się już podczas uroczystej
kolacji na zaproszenie strażaków z Barczewka w Gospodarstwie
w Janczarach. Kolejne dni pobytu w gminie Barczewo były również
bogato wypełnione. Uczestnicy delegacji zwiedzali barczewskie
zakłady pracy: Zakład Karny – jeden z największych pracodawców
w gminie Barczewo, następnie nowo wybudowaną Piekarnię Tyrolską,
po której oprowadzał m.in. sam właściciel Jarosław Goszczycki oraz
fabrykę mebli Primavera Furniture, gdzie dyrektor Krzysztof
Kościelniak oprowadzał po wszystkich działach, w których można
było zaobserwować codzienną pracę licznej grupy pracowników,
tworzących meble znane w całej Europie. Po obiedzie w Dąbrówce
Małej goście udali się na wizytę do Centrum Powiadamiania
Ratunkowego (CPR) w Olsztynie, po którym oprowadzał w sposób
bardzo merytoryczny Adam Dowgiałło, barczewski radny, ale też
strażak, od wielu lat w jednostce OSP Barczewo. Podczas wizyty gości
z Niemiec rolę tłumaczek pełniły panie Ewa Kaczyńska i Nikodema
Więsyk.
Był to czas bardzo intensywny, a przyjaźń polsko-niemiecka trwa
i się rozwija. Cały pobyt był zorganizowany przez Urząd Miejski
w Barczewie, Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Barczewie oraz
Ochotniczą Straż Pożarną w Barczewku. Marcowe spotkanie
z Przyjaciółmi z Hagen to jedno z cyklu spotkań w ramach obchodów
z okazji 25-letniej współpracy i przyjaźni polsko-niemieckiej. Czekamy
na kolejne!
Magdalena Łowkiel
Fot. Archiwum CK-B

Blisko 2,6 miliona złotych traﬁ do Barczewa
28 marca burmistrz Barczewa Andrzej Maciejewski wraz ze skarbnikiem Dorotą Kondratowicz
podpisali umowę na doﬁnansowanie inwestycji z marszałkiem Województwa WarmińskoMazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem. Dzięki współpracy obu samorządów powstanie
wspaniała ścieżka pieszo-rowerowa z Barczewa (ul. Polna od starych basenów) do Zalesia. Wzdłuż
całej ścieżki zamontowane zostanie energooszczędne oświetlenie i stworzone będą bezpieczne
przejścia. Wartość całego zadania to 2.528.978,00 zł – doﬁnansowanie w wysokości
2124.944,42. Drugim zadaniem, na które gmina Barczewo otrzymała doﬁnansowanie, jest
adaptacja byłych pomieszczeń kotłowni w Niedźwiedziu na świetlicę wiejską.
Wartość zadania: 580.143,68 zł – doﬁnansowanie w wysokości 460.799,79zł.
Tekst i fot. UMB
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Anioły Sukcesu 2019 przyznane!
Po raz siedemnasty przyznano honorowe tytuły Anioła Sukcesu i wręczono
dyplomy. Tegoroczna gala odbyła się 1 marca
w Skarbcu Kultury Europejskiej w Barczewie.
Uroczystość wręczania statuetek od kilku lat
połączona jest z galą Barczewianina Roku.
Podczas tegorocznej uroczystości kapituła
tego konkursu przyznała tytuł Barczewianina
Roku 2019 Urszuli Prządce – działaczce, która
przez wiele lat podejmowała szereg inicjatyw
społecznych i działała na rzecz miasta. Anioł
Sukcesu to plebiscyt organizowany przez
Radę Miejską w Barczewie. Ma na celu
uhonorowanie osób, organizacji czy instytucji,
wyróżniających się w pracach na rzecz gminy,
promujących ją lub podejmujących działania
godne naśladowania.
Do komisji konkursowej wpłynęło 20
wniosków o przyznanie honorowych tytułów.
– Chyba po raz pierwszy komisja konkursowa
zdecydowała, że napisanie wniosku nie musi
być równoznaczne z przyznaniem nagrody.
Chcieliśmy, aby statuetki i dyplomy traﬁły do
osób najbardziej zasłużonych. Tym samym
podnosimy jeszcze bardziej rangę tego
plebiscytu – powiedział Adam Dowgiałło,
radny i przewodniczący komisji konkursowej.
W tym roku wręczono statuetki w dziesięciu kategoriach. Przyznano także pięć
dyplomów honorowych. W kategorii Kultura
tytuł Anioła Sukcesu zdobył działający od
ponad piętnastu lat chór Moderato. Wykonał
ponad trzysta koncertów, często dba o oprawę muzyczną barczewskich uroczystości, a w
swoim repertuarze ma przygotowanych
ponad czterysta pieśni.
W kategorii Oświata Anioł Sukcesu został wręczony Barczewskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku. To inicjatywa, która
zrzesza seniorów w naszym mieście,
proponując wiele zajęć rozwojowych – od
wykładów, warsztatów, kół zainteresowań
i wycieczek po gimnastykę i zajęcia prozdrowotne. Obecnie Barczewski Uniwersytet
zrzesza już około setki słuchaczy.
W kategorii Sport tytuł Anioła Sukcesu
otrzymała prowadzona przez Sławomira
Żarejko Salka Fit. Jednym z najważniejszych
sukcesów grupy jest udział w najtrudniejszym
biegu terenowym w Polsce –Biegu Morskiego
Komandosa w Gdyni. Podczas IX edycji biegu
barczewska reprezentacja zajęła III miejsce
drużynowo na dystansie 23 km z belką 20 kg.
W kategorii Sport wręczono także dwa honorowe dyplomy, które otrzymali szachistka
Maja Suraj oraz biegacz Zenon Markowicz.
W kategorii Turystyka tytuł Anioła
Sukcesu otrzymał Hotel Azzun Orient
SPA&Wellness. Jego kameralne, klimatyczne
i unikalne wnętrza zaprojektowane zostały
w duchu wellness, a ciągły rozwój sprawia,
że jest coraz bardziej popularny wśród
turystów.

Anioła Sukcesu w kategorii Rolnictwo
i agroturystyka otrzymało Łowisko Robinson
z Ramsowa, a w dziedzinie Przedsiębiorczość
statuetka traﬁła do Gospodarstwa Rybackiego „Bartołty Wielkie”. W tej kategorii
przyznano także honorowy dyplom dwóm
konstruktorom i projektantom roweru elektrycznego nowej generacji oraz założycielom
ﬁrmy Goodbax.com.
Kolejna kategoria, w której przyznano
tytuł Anioła Sukcesu, to Ochrona środowiska.
Laureatem w tej dziedzinie zostało Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego
w Łęgajnach, podejmujące szereg działań
zarówno proekologicznych, jak i społecznych
na rzecz miejscowości i tamtejszego akwenu
wodnego. Niektóre inicjatywy organizacji, jak
np. projekt Arboretum Park Narodzin, zostały
docenione także na arenie ogólnopolskiej.
W dziedzinie Wolontariat honorowy
tytuł i statuetkę Anioła Sukcesu wręczono
Piotrowi Mostkowi, miejskiemu działaczowi,
pełniącemu do niedawna funkcję prezesa
Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie.
Angażuje się on praktycznie we wszystkie

akcje i inicjatywy społeczne, organizowane na
terenie miasta, z dużym uwzględnieniem akcji
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz
Szlachetnej Paczki. Laureat został doceniony
również za to, że do działań społecznych
potraﬁ zaangażować i zachęcić dziesiątki
innych osób, jest także honorowym dawcą
krwi.
W dziedzinie Wolontariat przyznano także dwa honorowe dyplomy, które otrzymali
Patrycja Piórkowska – barczewianka walcząca
o poprawę losu bezdomnych zwierząt – oraz
członek Stowarzyszenia Wspólne Wójtowo,
Sławomir Dobrzyński.
Filantropami uhonorowanymi najbardziej pres żowym tytułem w Barczewie
zostało małżeństwo – Monika i Sebas an
Dobolscy, wspierający wiele akcji i oferujący
zarówno pomoc ﬁnansową, jak i osobiście
angażujący się w wiele projektów, wspierających osoby potrzebujące.
Ostatnią z kategorii, w której przyznano
tytuł Anioła Sukcesu, była Promocja.
Zdobywcą statuetki w tej dziedzinie został
Gminny Klub Sportowy Pisa Barczewo, organizujący wiele imprez i promujący zdrowy tryb
życia oraz aktywność sportową zarówno
wśród dzieci, młodzieży jak i seniorów.
– To ważne, by doceniać naszych działaczy, by
pokazać, że widzimy ich starania i jednocześnie podziękować im za to, co robią. Jest mi
jednocześnie przykro, bo uważam, że ten
konkurs cieszy się jeszcze zbyt małym
zainteresowaniem. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej zgłoszeń, bo
ani osób, ani organizacji świetnie działających
na terenie gminy nam nie brakuje – powiedziała Aleksandra Ciechanowicz-Osiecka,
przewodnicząca Rady Miejskiej w Barczewie.
Wieczór uświetnił występ barczewskiej
Kapeli Ojdana oraz uczniów barczewskiej ﬁlii
Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach.
Patrycja Nowicka
Fot. Archiwum CK-B
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Urszula Prządka - laureatka XIX edycji: „Barczewianin Roku 2018”
Urodziła się 23 czerwca 1939 roku w Ruszajnach. W Olsztynie ukończyła Liceum
Ogólnokształcące i Szkołę Pielęgniarską.
Wybierając zawód, pragnęła być bliżej ludzi
i służyć potrzebującym jak najdłużej. Pierwszą
pracę, z nakazu, podjęła na oddziale zakaźnym
w Szpitalu Wojewódzkim.
Jako pielęgniarka przepracowała tam 18
lat w zawodzie. Następne 17 lat przepracowała w Spółdzielni Inwalidów w Barczewie. Ukończyła kurs języka migowego
w Krakowie. Była tłumaczem tego języka
w Spółdzielni Inwalidów, gdzie zwiększyła
komfort w komunikacji na linii pacjent-lekarzpersonel. W 1987 roku ukończyła kurs ﬁzykoterapii w Olsztynie. Wykonywała zabiegi
dla pracowników zakładu, a za zgodą dyrekcji
bezpłatnie dla mieszkańców miasta.
W zawodzie pielęgniarki przepracowała
35 lat.
Działając przez dwie kadencję była radną
Miejsko-Gromadzkiej Rady Narodowej
w Barczewie i przez jedną kadencję radną
Powiatowej Rady Narodowej w Olsztynie
(dodajmy, że wówczas nie było diet dla
radnych). W 1961 roku zamieszkała w Barczewie. Z chwilą przejścia na emeryturę nie
przestała pracować społecznie na rzecz
miejscowego środowiska.
Mało kto pamięta, że wraz z panią Marią
Zdaniuk przyczyniła się do uruchomienia
podmiejskiej komunikacji autobusowej linii nr
14 i powstania przystanków. Od lat dziewięćdziesiątych w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej pełniła funkcję przewodniczącej, gdzie
czynnie udzielała się w życiu wspólnoty. M.in.
za jej sprawą przy bloku powstał ogródek
jordanowski dla dzieci.
Od września 2013 roku współpracowała
z miesięcznikiem „Integracja 55”, który uważany był za kontynuatora „Barczewskiego
Forum”, pisma niezależnego od władz samorządowych Barczewa. Była w pierwszym
składzie redakcyjnym gazety.

Pani Urszula Prządka zawsze czuła ogromną potrzebę pomagać innym, szczególnie
chorym i cierpiącym.
Od 2016 roku została wolontariuszką
Centrum Pomocy Maltańskiej w Barczewie. Są
tam pacjenci w podeszłym wieku. Przełamała
barierę psychologiczną i podjęła pracę
z chorymi. Ma duszę społecznika, kocha ludzi.
Obecnie spędza czas z pacjentami, którzy
w większości nie wstają z łóżek. Jej czas
poświęcony z chorymi wpływa znacznie na ich
samopoczucie. Uśmiech ze strony pacjentów
to jedyne możliwe podziękowanie, a dla niej
ogromna nagroda.
Od 2016 roku udziela się w pracy Barczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Od 2017 roku prowadzi sekcję radiową, gdzie
porusza i przybliża społeczeństwu ważne dla
seniorów tematy. Odznaczona złotą odznaką
„Zasłużonym dla Warmii i Mazur” oraz
srebrnym medalem „Za wzorową pracę
w Służbie Zdrowia”.
Jest osobą godną zaufania, życzliwą,
uczynną, wrażliwą na ludzkie cierpienie.
Fot. Archiwum autora

Wojciech Zenderowski

Światowy Dzień Chorego
w Maltańskim Centrum Pomocy w Barczewie

11 lutego, w Maltańskim Centrum Pomocy,
chór żeński „Cantare”, działający przy Barczewskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, uświetnił
swoim występem Światowy Dzień Chorego.
Fot. Archiwum autora

Panie zaśpiewały piosenki popularne i ludowe
przy akompaniamencie prowadzącej chór, pani Iwonny Skibińskiej-Czechowicz. Ubarwiła też artystycznie uroczystość „pani Margerita z Nowej
Zelandii”. Nikt tak jak ona nie potraﬁ zaskakiwać i robić show. Jej występ bardzo się podobał słuchaczom, widać było uśmiech na ich twarzach i zachwyt.
W postać „Margerity” wcieliła się pani Małgorzata Kozłowska.
Oprócz pacjentów Maltańskiego Centrum Pomocy na widowni były także panie z BUTW, które tu przychodzą w ramach wolontariatu: Wiesława
Kramarczyk, Lila Podgórska, Maria Plucińska, Teresa Rybak. Wolontariuszkami są również panie śpiewające w chórze – Urszula Prządka i Małgorzata
Kozłowska. Jak się dowiedziałam w rozmowie z personelem, nasze wolontariuszki oprócz tego, że śpiewają piosenki swoim podopiecznym i razem z nimi,
to jeszcze czytają chorym książki, układają fryzury, na prośbę pacjentek malują paznokcie. Czasami „tylko” rozmawiają albo trzymają za rękę. Panie
uwielbiane są przez personel Maltańskiego Centrum Pomocy, samych chorych i ich rodziny.
Chórzystki i wolontariuszki bardzo były zadowolone, że w tym właśnie dniu mogły spędzić trochę czasu z chorymi i dostarczyć im odrobinę radości.
I.S
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Muzyczny Dzień Kobiet
Aby uczcić Dzień Kobiet, Centrum Kulturalno-Biblioteczne
w Barczewie 10 marca 2019 r. przygotowało wieczór muzyczny dla
pań, ale i panów. W Skarbcu Kultury Europejskiej, na scenie
zabytkowego wnętrza, można było poczuć – prawdopodobnie po raz
pierwszy w Barczewie – nastrój kultury ﬂamenco. A to za sprawą
olsztyńskiej grupy Ritmo Flamenco, której wykonawcy zaprezentowali kilka utworów w języku hiszpańskim, ale także polskim. Nie
obyło się bez efektownego tańca ﬂamenco w wykonaniu Magdaleny
Faszczy, założycielki Studia Animacji Ruchowej Rytm w Olsztynie,
propagatorki kultury oraz tańców Hiszpanii i Irlandii. Tego wieczoru
pani Magdalena wprowadziła nas w klimat ﬂamenco, opowiadając
nieco o utworach wykonanych tego wieczoru przez zespół w składzie:
Piotr Okoński – gitara, Przemysław Bałdyga – cajon i akcent

barczewski w zespole: Magdalena Łowkiel – śpiew. Następnie odbyła
się gala przebojów słynnych grup: Abby i Boney M w wykonaniu
zespołu z Krakowa w czteroosobowym składzie.
Cała sala publiczności śpiewała popularne na całym świecie hity:
Mamma mia, Money, money, Raspu n czy Daddy Cool i wiele innych.
Tak roztańczonego Skarbca chyba jeszcze nie widzieliśmy. Rozbawione panie tańczyły nawet na scenie z artystami. Dodatkowych
emocji dodało losowanie numerków, wśród których wylosowano
zwyciężczynię. Główną nagrodą była wygodna kanapa, ufundowana
przez fabrykę mebli Primavera Furniture. Rozlosowano również
drobne upominki, m.in. kosmetyki.
Wszystkim Paniom i Panom jeszcze raz życzymy wszystkiego, co
najlepsze!
Magdalena Łowkiel
Fot. Archiwum CK-B

Dwa sołectwa – jeden Dzień Kobiet
W dniu 9.03.2019 r w świetlicy wiejskiej w Jedzbarku odbyły się
uroczystości Dnia Kobiet zaprzyjaźnionych sołectw: Jedzbarka oraz
Odryt. Spotkanie rozpoczęło się słodkim poczęstunkiem dla każdej
z pań. Następnie każda z nich miała możliwość wylosowania
kosztownych voucherów oraz drobnych upominków ufundowanych
przez sponsorów. Najważniejszym punktem w obchodach były
występy Mateusza Matlasa, Magdaleny Łowkiel oraz Iwony Slużewicz,
którzy urozmaicili uroczystości i poderwali wszystkie panie do
wspaniałej zabawy. Kierujemy ogromne podziękowania do
mieszkańców sołectw Jedzbark oraz Odryty za wszelką pomoc oraz
dobre słowo. Trzeba przyznać, iż uroczystości nie odbyłyby się bez
szczodrości wszystkich sponsorów, którzy nie szczędzili na różnego
rodzaju voucherach i innych podarunkach: Kamil Surrey – właściciel
ﬁrmy „Surrey”, Sebas an i Monika Dobolscy – „Bar Przy Ratuszu”,
Łukasz Dobolski – Auto części „JUNIOR”, Tomasz Symonowicz –
trener personalny, Dorota Piórkowska – „Kwiaciarnia Magnolia”,
Krzysztofa Nowicka – „Studio Kosmetyczne”, Sara Żywicka – „Dzień
Dobry Gabinet Kosmetyczny”, Jolanta Szwarc – „Salon fryzjerski”,
Krystyna i Krzysztof Rechulowie – „Salon Fryzjerski - Solarium K&K”,
Maryla i Rejnold Human – „Agroturystyka Leszno 2”, państwo
Szczepańscy – „Stary Folwark Tumiany”, Lena Pontus – „U Leny”, Adam
Wardzyński – „Sala Bankietowa OSP Barczewo”, Krzysztof Morawski
– „KM Design” oraz sklep „Fipiko” Barczewo i Magdalena Liedmann.
Ogromną pomocą ﬁnansową wykazali się również: Bartosz Pontus
– radny gminy Barczewo, Paweł Gnatowski – mieszkaniec Jedzbarka,
członkowie Rady Sołeckiej – Kamil Lesiński, Ewelina Symonowicz,
Łukasz Żalikowski i Grzegorz Symonowicz. Podziękowania kieruję
również do sołtysa Odryt – Łukasza Symonowicza, który był
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współorganizatorem uroczystości i dołożył wszelkich starań jak
i działań. Wyrazy wdzięczności kierujemy również dla gwiazd
wieczoru, bez których ten wieczór nie byłby taki radosny. Z głębi serca
chcielibyśmy podziękować również naszym przyjaciołom i rodzinom
za czynny udział w organizacji, wiele pomysłów jak i wszelkie słowa
wsparcia.
Sołtys Jedzbarka – Marek Makrucki
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Marzec miesiącem pisarzy i poetów!
W marcu obchodzimy Międzynarodowy Dzień
Poezji oraz Pisarzy i Pisarek. I właśnie w marcu 2019 r.
w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie spotkali się po raz kolejny poeci z gminy
Barczewo, aby zaprezentować swoje wiersze – tym
razem poświęcone wiośnie, ale nie tylko.
Grupa poetów z gminy Barczewo działa od
sześciu lat przy Centrum Kulturalno-Bibliotecznym.
Spotkania z poezją odbywają się średnio raz
w miesiącu, przeważnie w Salonie Muzycznym im.
Feliksa Nowowiejskiego. W tym czasie wiele się
wydarzyło, wiele osób się spotkało i wiele tekstów
powstało.
Na dzień dzisiejszy grupę poetów tworzą: Marian
Auguścik, Zbigniew Brydniak, Agnieszka Chojnowska
(pomysłodawczyni spotkań z poezją), Janina
Domurad, Józef Głowiński, Janina Gruda, Bolesław
Pączyński, Elżbieta Sińska, Katarzyna Suraj, Wojciech
Zenderowski, Jan Zieliński, Danuta i Magdalena
Łowkiel oraz pani Jadwiga Janicka, która tradycyjnie
na zakończenie poetyckich spotkań raczy nas
humorami i żartami. To grupa osób twórczych na
różnych polach, pasjonatów wielu dziedzin, jednak
odważnych również na polu pisarstwa, którzy potrafią
dzielić się z nami swoimi myślami w postaci różnorodnych tekstów – wierszy rymowanych i białych,
spisanych myśli, refleksji, często pisanych pod
wpływem chwili. Czasem jest to proza, fraszki,
humory.
Gościem specjalnym marcowego poetyckiego
spotkania był dr Feliks Walichnowski, olsztyński
poeta, pisarz, socjolog, wiceprzewodniczący Klubu
Miłośników Poezji, działającego przy Stowarzyszeniu
Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. To także autor wielu książek
i tomików wierszy. Nasz gość opowiedział zebranym
poetom o twórczości swojej oraz kolegów z Klubu
oraz, co bardzo istotne, zaprosił do współpracy obie
poetyckie grupy. Pan Feliks wysoko ocenił wiersze
i teksty poetów z gminy Barczewo, a pięciu z nich
nagrodził swoimi tomikami wierszy i wezwał do
twórczego współzawodnictwa.
Z pewnością z zaproszenia skorzystamy!
Ponadto do przekazanego wcześniej do biblioteki
Salonu Muzycznego zbioru swoich książek pod nazwą
„Biblioteka w plecaku”, pan Feliks przekazał najnowszą – „Polska na Mazurach”, która zawiera wybrane
teksty z kilku książek autora, co ma na celu umożliwienie czytelnikom wgląd w jego dorobek pisarski,
znajdujący się głównie w bibliotekach akademickich.
Książka rekomendowana jest przez Stowarzyszenie
Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego.
Zachęcamy do odwiedzenia Salonu Muzycznego
nie tylko po to, aby zwiedzić, ale też by zapoznać się
z księgozbiorem. Również poeci z gminy Barczewo
zachęcają, aby wstąpić w szeregi poetyckiej grupy.
Będziemy też sukcesywnie publikować wiersze
naszych poetów. Dziś, z okazji święta pisarzy i poezji,
prezentujemy kilka z nich. Zapraszamy do lektury!
Magdalena Łowkiel

Nauczmy się kochać

OZNAKI WIOSNY

Nauczmy się kochać
To wielkie wyzwanie
I w życiu i miłości się rodzi
Jest pierwsza i twoja
I tobie jest wierna
I będzie po życiu cię wodzić

Nad śniegiem ujrzałam
kwiatostan krokusa. Nie chcąc go uszkodzić,
dałam hop-hop susa. Delikatne, fioletowe
płatki kwiatka to atrakcja i dla nie
jednego gratka. Jak miło jest zobaczyć
oznaki wiosny. Dzisiejszy dzionek będzie
bardziej radosny. Idę dalej i własnym
oczom nie wierzę! Kolejną oznakę wiosny
wzrokiem mierzę. Piękny, siwy żuraw po
śniegu się człapie, z chłodu nie ma co jeść,
więc śnieg drapie. Dziobem wyciąga
przebiśniega białego, nieco zmarzniętego i
nieco małego. Trzy przejawy wiosny w tak
krótkim czasie, widocznie zima słabnietak rzecz ma się.
Katarzyna Suraj

Brać każdy potrafi
Z uśmiechem na ustach
I każdy nieskromnie to lubi
Dziękować nie zawsze
Pamięta co trzeba
W ukłonie szanować tych ludzi
W braniu, dawaniu jest piękno
Nadzieja, miłość drugiego człowieka
Nikt nigdy nie powie
W swej wielkiej skromności
Że on wciąż w swym życiu
Na taką miłość wciąż czeka
Dać siebie – to piękne, nie każdy potrafi
Ty ucz się i pomóż drugiemu
On szybko zrozumie, pomoże dla ciebie
I kochać cię będzie jak umie
Nic nigdy nie zginie, ty dasz, dostaniesz
Bo miłość się nigdy nie myli
Żebyśmy dożyli tej pięknej miłości
Żebyśmy szczęśliwi z nią byli.
Zbigniew Brydniak

Przesilenie jedno

Wirtuoz
Kompozytor, muzyk wielki
w całym świecie dziś jest znany,
imię Polski sławił – dzięki
za to wielkie mu składamy.
Wirtuoza wspominamy
w rocznicę urodzin jego,
wielką chlubę po nim mamy,
on rozsławił nam Barczewo.
Może patrzy na nas z góry,
a duch jego się raduje
i do „Roty” znów się tuli,
za tę pamięć nam dziękuje.
Wielki podziw i uznanie,
wszak on na to zasługuje,
dumni dziś są Barczewianie,
polski naród go szanuje.

Przesilenie jedno, przesilenie drugie
Równonoc, to już dni są długie
Zawsze Feliks Nowowiejski
W czas nowości, w czas wzrastania
w pamięci naszej zostanie,
Do zabawy nikt nas nie pogania.
patriotyzm w nas mocniejszy
Uczmy się zieleni w obyciu i ogładzie
budzi jego wspominanie.
Bo to wiosna w swym przykładzie
Bolesław Pączyński
Do przydziału swojej siły zaprasza niemoc
By dać nam szansę i doraźną pomoc.
Zabawy i specjalnego uczucia
Świeże powietrze wzmacnia, nie odrzuca
Żeś wesół bracie, bo jest się z czego cieszyć
Może nie zawsze, lecz teraz strzeż się, by nie grzeszyć.
Natura wzywa do dźwigania powściągliwości
Jesteśmy wszyscy z krwi i kości
By porządek odczuwać i w sercu i na zewnątrz
Masz coś do mnie, wal od razu i nie jątrz.
Pierwej sam odczuję zmiany
By niezły pomysł mógł być pogrzebany
Wspierajmy się nawzajem, bawmy do rozpuku
Jedno drugiemu niechaj na nowo mówi „a kuku”.
Bo i przecież nam młodość rządzi wespół z doświadczeniem
W ten to czas wolność, równość z poduczeniem
Dzielni bądźmy na czas integracji i bądźmy w kolektywizacji
Marian Auguścik
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Marzec
1529.03.14 – biskup Maurycy Feber nadał wieś
Wipsowo proboszczowi z Ramsowa i Mikołajowi
z Korujewa, przybyłemu z Mazowsza.
1589.03.23 – Andrzej Batory po śmierci biskupa
Kromera objął diecezję warmińską.
1837.03.15 – w Barczewie pastor dr Carl
Zimmermann utworzył ewangelickie towarzystwo
pogrzebowe Begräbnisverein.
1861.03.12 – Barczewo liczyło 1197 Niemców
i 1946 Polaków.
1865.03.06 – w Ornecie urodził się Eugen
August Buchholz, właściciel polskiej księgarni
w Barczewie.
1875.03.30 – w Barczewie urodziła się Maria
Nowowiejska, pianistka i śpiewaczka operowa,
starsza siostra kompozytora Feliksa.
1902.03.04 – w Domu Karnym w Barczewie
urządzono wyprzedaż starych butów, misek
cynkowych i innego wyposażenia więziennego.
1919.03.03 – staraniem Komisji Szkolnej przy
Polskiej Radzie Ludowej zorganizowano w
Olsztynie pierwszy kurs dla nauczycieli
pomocniczych do szkolnictwa polskiego.
Słuchaczką kursu m.in. była Augusta Wiewiorra
- późniejsza nauczycielka w Wipsowie.
1938.03.06 – w Berlinie na Kongresie Polaków
w Niemczech uchwalono treść Pięciu Prawd
Polaków.
1946.03.25 – odbyło się pierwsze posiedzenie
Miejskiej Rady Narodowej w Barczewie.
1947.03.13 – pierwszym kierownikiem Domu
Starców w Barczewie został Mikołaj Wacławek.
1948.03.10 – nad miastem przeszła
nadspodziewanie silna wichura.
1949.03.05 – w olsztyńskim Sądzie Okręgowym
została zarejestrowana Gminna Spółdzielnia
Samopomoc Chłopska w Barczewie.
1949.03.31 – uchwałą Miejskiej Rady Narodowej
w Barczewie zmieniono nazwę z „Nadleśnictwo
Lasów Miejskich” na „Leśnictwo Lasów
Miejskich” w Barczewie.
1949.03.31 – w Barczewie powołana została
Liga Kobiet Polskich.
1969.03.10 – przy Miejskim Domu Kultury
w Barczewie przystąpiono do założenia zespołu
muzycznego.
1985.03.29 – Barczewo przystąpiło do konkursu
„Mistrz Gospodarności”.
1992.03.06 – w barczewskiej synagodze
zorganizowano wystawę gobelinów Barbary
Hulanickiej „Religie Świata”.
1999.03.04 – do kaplicy Domu Opieki Społecznej
w Barczewie zakupiono obraz „Jezu, ufam
Tobie”.
1999.03.14 – w Barczewie obradował I Zjazd
Powiatowy SdRP.
1999.03.15 – Rada Miast podjęła uchwałę
w sprawie utworzenia z dniem 1 września 1999
roku publicznego Gimnazjum w Barczewie przy
ul. Słowackiego 5.
1999.03.26 – Rada Miejska w Barczewie na
zastępcę burmistrza wybrała Jerzego
Bujnowskiego.
Ciąg dalszy na str. 9 >>

Miejscowe zabytki
O ﬁgurkach na Bramie Południowej
Niewiele się zachowało z dawnego średniowiecznego systemu obronnego w Barczewie. Widoczny jest stojący fragment muru
obronnego przy kościele pw. św. Andrzeja
Apostoła, fragment okrągłej baszty, znajdującej się w zakolu rzeki Pisy i odcinek częściowo zagospodarowanego muru, znajdujący się
wzdłuż ul. Grunwaldzkiej przy ul. Romualda
Traugu a.
Jednak najbardziej rozpoznawalną zachowaną budowlą z tamtego okresu jest Brama
Południowa, zwana Bramą Olsztyńską. Znajduje się przy ul. Mostowej i była jedną z trzech
bram, przez którą wjeżdżano do miasta.
Z monograﬁi miasta wiemy, że na przełomie
XVII i XVIII wieku na dwóch kwadratowych,
ceglanych słupach zamontowano drewniane
ﬁgury, przedstawiające św. Agatę i bł. Rozalię.
Legenda głosi, że ﬁgury były ufundowane
przez mieszkańców w dowód wdzięczności za
wyprowadzenie groźnej zarazy poza mury
miasta.
Dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych
XX wieku oryginalne rzeźby zostały zdjęte ze
słupów ceglanych Bramy Olsztyńskiej i poddane konserwacji. Ich miejsce zastąpiły repliki
ﬁgur św. Agaty i bł. Rozalii, wykonane przez
rzeźbiarza olsztyńskiego Sylwina Mydlaka. Po
pracach konserwacyjnych, zabytkowe drewniane rzeźby traﬁły do Salonu Muzycznego
im. Feliksa Nowowiejskiego, gdzie udostępnione są dla zwiedzających. Tyle historii.
Po latach wspomniane repliki ﬁgur św.
Agaty i bł. Rozalii, wykonane w pracowni
Sylwina Mydlaka, są w opłakanym stanie.
Czynniki atmosferyczne odcisnęły na nich
nieodwracalne piętno. W oczy rzuca się
odpadająca farba i drobne uszkodzenia.
Natomiast porównując fotograﬁe nietrudno
zauważyć, że ﬁgurka bł. Rozalii zubożała
o niejeden element. Stąd warto podjąć temat
ich renowacji, zważywszy że Brama Południowa stanowi jedną z wielu architektonicznych
atrakcji turystycznych naszego miasta.

Fot. 1. – Figurka z czasów świetności
Fot. 2. – Figurka, stan dzisiejszy

Wojciech Zenderowski
Fot. Archiwum autora

W ROKU JUBILEUSZU
100-lecie powołania Straży Więziennej w Polsce
Pierwsze uroczystości związane z wymienionymi jubileuszami odbyły się 10 kwietnia
2018 r. w barczewskim Skarbcu Kultury Europejskiej. Na ten dzień dyrektor Zakładu Karnego
– ppłk Marek Kulwicki i burmistrz Barczewa – Lech Jan Nitkowski zaplanowali uroczystości,
upamiętniające zbrodnię katyńską w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości i 100-lecia powołania Służby Więziennej. Program obejmował wykład
połączony z prezentacją mul medialną i wystawę zdjęć reporterskich z wizyty
funkcjonariuszy Służby Więziennej w Katyniu. Na koniec złożono kwiaty oraz zapalono znicze
na cmentarzu komunalnym w Barczewie.
Druga uroczystość, związana tematycznie z dwoma jubileuszami, miała miejsce 20 lipca
br., w Zakładzie Karnym w Barczewie, w kościele pw. Dobrego Łotra – św. Dyzmy, patrona
więźniów. Wygłoszono krótki wykład na temat powołania Straży Więziennej w Polsce oraz
odbył się koncert patriotyczny Barbary Raduszkiewicz i Jarka Kordarczuka.
Ciąg dalszy na str. 9 >>
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Renowacja zabytkowego kościoła
pw. św. Andrzeja Apostoła w Barczewie. Część 1

Nie da się ukryć, że perełką średniowiecznej architektury w Barczewie jest
kościół franciszkanów pw. św. Andrzeja
Apostoła. Zachowane średniowieczne
wyposażenie podkreśla jego unikatowy,
zabytkowy charakter. Obecny stan, a szczególnie jego zewnętrzna elewacja wraz z poszyciem dachowym, nie napawa zachwytem.
Także wnętrze kościoła, obok bogatego
wystroju, głównie pochodzącego z XVII
i XVIII wieku, wymaga pilnych prac konserwatorsko-budowlanych. Dlatego stan zabytkowego wystroju świątyni nie pozwala
wykorzystać go w pełni pod kątem turystycznym.
Przypomnijmy, że od wieków kościół był
i jest miejscem często odwiedzanym przez
turystów oraz pielgrzymów, wędrujących na
Drodze Świętego Jakuba, czy pielgrzymki
zwane łosierami, które od dawnych czasów
przybywały i przybywają do Barczewa na
odpusty, w tym na dzień św. Antoniego. Stąd
nie tylko miejscowa społeczność z radością
przyjęła fakt, że kościół pw. św. Andrzeja
Apostoła wraz z kaplicą św. Antoniego
zostanie poddany kompleksowym pracom
konserwatorsko-budowlanym.

Jak czytamy z programu renowacji zabytkowego kościoła, inwestycja zrealizowana
zostanie w latach 2019-2021. Prace przygotowawcze związane z renowacją rozpoczęły
się z początkiem lutego 2019 roku. Wartość
projektu wynosi 6 935 278,14 zł, w tym
wartość unijnego dofinansowania liczy 5 610
640,02 zł, a kwota 1 324 638,12 to wkład
własny zakonu franciszkanów. Podstawa:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020, poddziałanie 6.1.1: Dziedzictwo
kulturowe.
W pierwszym etapie zostaną wykonane
prace konserwatorskie i budowlane przy
elewacjach zewnętrznych ścian kościoła,
remont dachu, prace konserwatorskie na
sklepieniu i ścianach w prezbiterium oraz
konserwacja posadzki. Ponadto przeprowadzone mają być prace konserwatorskie
w kaplicy św. Antoniego na sklepieniu,
ścianach i konserwacja posadzki. Program
obejmuje również prace konserwatorskie
w krypcie.
Przed przystąpieniem do szeregu prac,
zawartych w projekcie z dofinansowaniem

W ROKU JUBILEUSZU
100-lecie powołania Straży Więziennej w Polsce
<< s.8

Przypomnijmy mniej znaną historię powołania Straży Więziennej w Polsce. Samo
przygotowanie do przejęcia z rąk zaborców więzień, znajdujących się wówczas na terenie tzw.
Kongresówki, zostało podjęte w marcu 1918 roku. Było to konsekwencją oddania w 1917
roku sądownictwa Tymczasowej Radzie Stanu, a później Radzie Regencyjnej. Jednak zaborcy
nie zgodzili się na to, pragnąc zatrzymać sobie kontrolę nad wymiarem kar dyktowanych przez
polskie sądy. Przełom nastąpił 1 maja 1918 roku, kiedy powstał Wydział Więzienny,
przekształcony w wkrótce w Sekcję Więzienną, liczącą 24 osoby. Z tym dniem rozpoczęto
poszukiwania osób, mających potem organizować więzienia w wolnej Polsce. Kolejnym
etapem były kursy dla kandydatów na funkcjonariuszy oraz przygotowanie projektów ustaw
i regulaminów przepisów wewnętrznych. Przejęcie więzień przez polskie władze nastąpiło
w dniach od 1 listopada do 11 listopada 1918 roku. 12 listopada wszystkie więzienia na
terenie Królestwa Kongresowego były już w polskich rękach. Kolejne jednostki były
przejmowane wraz kształtowaniem się granic niepodległej Rzeczypospolitej.
Dopiero 8 lutego 1919 roku Naczelnik Państwa, marszałek Józef Piłsudski, podpisał
dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych. Dokument ten dał początek
dalszego kształtowania więziennictwa w odrodzonej Polsce. Dodajmy, że na mocy ustawy
z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej dzień 8 lutego jest Świętem Służby
Więziennej, obchodzonym każdego roku.
Wojciech Zenderowski
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unijnym, wykonane zostanie tzw. wzmocnienie posadowienia kościoła oraz nowa
izolacja fundamentów. Wyszczególnione
prace o wartości około 2 mln zł zawiera
kolejny program, który jest w toku realizacji.
O. Dawid Szulca, proboszcz i gwardian
klasztoru, nie kryje zadowolenia, że po wielu
latach, dzięki Bożej opatrzności i wielu
wspaniałym ludziom, ich wysiłkowi i zaangażowaniu, można rozpocząć wielką inwestycję,
jaką jest remont świątyni.
Wykonawcą większości prac jest firma
Gorek Restauro Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z Warszawy. Jest firmą specjalizującą się
w pracach przy budowlach historycznych
i zabytkowych. Natomiast nadzór konserwatorski prowadzić będzie zespół naukowców,
który w trakcie wykonywanych prac będzie
konsultował się z wykonawcą co do sposobu
wykonania.
Obecnie na kaplicy św. Antoniego odsłonięto fundament na małej głębokości u podstawy oraz zdjęto mały fragment tynku.
Widoczne są duże ubytki cegieł, które pod
wpływem czasu skruszały. Zostaną one
wymienione, a miejsca pęknięć i widoczne
szczeliny na styku muru kaplicy i korpusu
kościoła będą naprawione. Powyższe prace,
jak i pozostałe, rozpoczną się dopiero po
wzmocnieniu posadowienia fundamentów
kościoła.
O postępujących pracach konserwatorsko-budowlanych przy kościele pw. św.
Andrzeja Apostoła oraz kaplicy św. Antoniego
„Wiadomości Barczewskie” będą informować
naszych Czytelników na bieżąco.
O. Dawid, proboszcz i gwardian klasztoru
dodał, że jeśli zechcielibyście Państwo wesprzeć ratowanie naszej pięknej, zabytkowej
świątyni, wspólnota będzie wdzięczna za
każde wsparcie na ten cel na konto: Zakon
Braci Mniejszych (oo. Franciszkanów), Plac
Stefana Batorego 1A, 11-010 Barczewo. Nr.
konta: 77 9343 1028 2601 6883 2000 0010.
W imieniu naszej wspólnoty za zrozumienie
i otwarte serce szczerze dziękuję.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
Foto. Kaplica św. Antoniego

KALENDARIUM
Marzec
Ciąg dalszy ze str. 8

1999.03.26 – w Miejskim Domu Kultury
w Barczewie wystawiono sztukę pt.
„Przedstawienie Hamleta we wsi Głucha Dolna”
Ivo Bresana w przekładzie Stanisława
Kaszyńskiego, a wykonawcami byli aktorzy
z Teatru Bez Nazwy z Gietrzwałdu.
1999.03.27 – na Festiwalu Piosenki Harcerskiej
w Ornecie zespół „Nastyle” zdobył I miejsce
w kategorii zespołów harcerskich.
Wojciech Zenderowski
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O tym, jak i czym dawniej handlowano
Począwszy od założenia Barczewa, jego
mieszkańcy żyli głównie z rolnictwa i rzemiosła, a później z handlu. Stąd tzw. wolny
handel w pierwszym okresie rządził się
swoimi prawami. Wówczas handlowano
wszystkim i wszędzie, szczególnie na miejskiej starówce wokół ratusza. Potem co
zamożniejsi przenieśli się do kamieniczek,
otwierając na parterze swoje sklepy. Natomiast mniej zamożniejsi ze swym towarem
pozostali na starówce. Na ten czas w tygodniu
dniem targowym był czwartek. I tak przez
kolejne stulecia dla obopólnej korzyści toczył
się handel w mieście. Sprzedający mieli swoje
ławy, budy, później kramy, stragany i miejsca,
gdzie oferowali swoje wyroby, głównie
z prywatnych gospodarstw rolnych. Nie
brakowało drobnych rzemieślników, którzy
swoje produkty czy usługi wykonywali na
miejscu – tu przeważali miejscowi Żydzi.
Handel miał swoje plusy i minusy. Z czasem stawał się utrapieniem dla mieszkańców,
szczególnie, kiedy przybywali na targ sprzedawcy koni, bydła i trzody chlewnej. Nie dało
się ukryć, że dopóki mieszkańcy będą żyć
z rolnictwa, na starówce będzie kwitł wszelki
handel bydłem, co zwano potocznie tzw.
„końskim targiem”.
A jak przedstawiały się ceny i czym wtedy
handlowano? Przykładowo możemy przeczytać w „Gazecie Olsztyńskiej” z dnia 3 maja
1910 roku, „że w Wartemborku na ostatni
targ na bydło i konie spędzono szczególnie
wiele świń. Płacono za prosięta 13 do 15
marek, większe 16 do 18 marek, tłuste świnie
44 do 46 marek za centnar żywej wagi. Bydła
rogatego i koni spędzano mało, a targ szedł
ospało”.
Dopiero po 1918 roku miejscowym
władzom udało się z placu wokół ratusza
w pierwszej kolejności przenieść handlujących bydłem i końmi oraz trzodą chlewną na
dzisiejszą ul. Targową. Po przeniesieniu
handlarzy bydłem, od 1919 roku ulicę
początkowo nazywano Viehmarkt (niem.),
w tłumaczeniu „targ bydłem” lub „rynek dla
bydła”. Handel bydłem odbywał się w czwartki i na ten dzień zjeżdżali się z okolicznych
wiosek chłopi ze swoimi produktami, aby tu
dobrze sprzedać. Po jednej i drugiej stronie
drogi stał rząd furmanek. „Gazeta Olsztyńska”
z dnia 15 marca 1931 roku na swoich łamach
zamieściła krótką informacje z targu na bydło
i konie w Wartemborku, że „czwartkowy targ,
mimo niepomyślnej pogody, był licznie
odwiedzany, natomiast słabo reprezentował
się wybór bydła, gdyż wysoko zawiane
śniegiem drogi utrudniały niezmiernie
sprowadzenie tego bydła na targ”.
Dodajmy, że handel na rynku przy
ratuszu nadal pozostał, a szczególnie ożywiał
się w czwartki. Miejscowi gospodarze
sprzedawali nie tylko masło czy drób.
Oferowali swoje wyroby wytwarzane przez
nich ręcznie, m.in. kosze z wikliny, miotły,
masielnice, beczułki itp. Natomiast rze-
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Ulica Targowa

mieślnicy i chałupnicy wystawiali własne,
firmowe wyroby. Nie brakowało sadowników
z owocami, pszczelarzy z miodem czy fryzjera,
który nie narzekał na klientelę. Gospodynie
domowe na straganach wykładały ręcznie
robione rękawice, skarpety, swetry czy szaliki.
Dużym popytem zawsze cieszyły się ziemiopłody, warzywa i owoce. W tym miejscu
warto zacytować krótką informację z „Gazeta
Olsztyńskiej” z 27 marca 1932 roku, która
o targu, tzw. „zielonym czwartku” w Wartemborku pisze, „że od dawien dawna, przypuszczalnie od stuleci, odbywa się w Wartemborku w «zielony» czwartek jarmark na
«wszystko» prawie. Wszystkie ulice (po obu
stronach) mają w ten dzień po dwa rzędy
wozów a także i połowa rynku przy ratuszu; to
liczni gospodarze zjechali z jaremi zbożami na
sprzedaż a kupujących na zasiew zawsze się
znajdzie. Dostać tu można wszystkiego
rodzaju zbóż, nasion koniczyny i tymotki, jako
i warzywnych. Rymarze, bednarze, czapniki
itp. rzemieślnicy wystawiają na drugiej
połowie rynku; nie brak i karczmarzy z łakociami, zabawkami. Domokrążni kupcy,
Czesi lub Węgrzy, chodzą między ludem, pokazują swój towar i do kupna zachęcają a już
najwięcej dokazują tak zwane „wrzeszczki”,
którzy stojąc na pudle jakimś zachwalają swój
towar całem gardłem. Piekarze napiekli
rozmaitej wielkości obwarzanek, tak zwanych
„kringlów” w cenie jednego trojaka do trzech
marek, pomyśleć, co to za „kringiel” za trzy
marki! A wszędzie między tym ludem
kupującym i sprzedającym gwara polskiej
mowy, chyba czasem z wiosek zgermanizowanych na północnej stronie powiatu szwabachę słuchać”.
W latach trzydziestych ubiegłego wieku
na dzisiejszą ul. Targową do handlujących bydłem dołączyła większość handlujących spod
GAZETA SAMORZĄDOWA 2 (292) marzec 2019

ratusza, którzy dwa razy w tygodniu, we wtorki i piątki, oferowali swoje towary czy usługi.
Od pierwszych lat XX wieku w Barczewie
nastąpiło ożywienie gospodarcze. Trwała
rozbudowa miasta. Zwiększyła się liczba
sklepów różnych branż, które po części
wchłonęły wiele asortymentu oferowanego
na jarmarku czy targowisku. Co niektórzy
otwierali składy ze zbożem i nasionami.
W sklepach rzeźniczych można było kupić
mięso czy wyroby masarskie, a w sklepach
z konfekcją czapkę czy sweter. Na ten czas
„Gazeta Olsztyńska” jedynie zamieszczała
informacje z czwartkowych targów bydłem,
gdzie możemy prześledzić jak przebiegał targ
i ile płacono za konie. Przykładowo w „Gazecie Olsztyńskiej” z 22 stycznia 1936 roku
czytamy: „Wartembork. Ubiegły targ na bydło
i konie był dosyć ożywiony. Spędzono
zwłaszcza dużo koni, mniej natomiast krów.
Przybyło dużo handlarzy, wobec czego obrót
na targu był dobry. Za konie najlepszej jakości
płacono do 1200 marek. Kupowano jednakże
przeważnie konie średniej jakości w cenie 400
marek do 700 marek. Za krowy płacono 350450 marek. Prosięta kosztowały 10-12 marek.”. Podobnie było w następnym tygodniu,
gdzie „mimo dość lichego powietrza sprowadzono dużą ilość koni, a jeszcze więcej
bydła. Bardzo dużo prosiąt było na targu. Za
konie płacono od 100 do 800 marek. Koni, za
które żądano 1000, było tylko kilka. Ceny za
bydło były niższe od poprzednich targów. Za
krowę płacono od 100 do 350 marek. Handel
krowami i jałowicami był ożywiony. Gospodarze ze względu na brak paszy sprzedawali
bydło po zaniżonej cenie. Ceny w prosięta
również nie były wysokie. Nabyć można było
prosięta po 10 do 15 marek za sztukę”.
Ciąg dalszy na str. 12 >>
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Jubileusz 20 lat z „Wiadomościami Barczewskimi”
W tym roku gazeta samorządowa „Wiadomości Barczewskie” obchodzi okrągły
jubileusz dwudziestolecia. Z tej okazji
przypomnijmy jej historię, która z perspektywy czasu nie należała do tych pięknych
i łatwych. Pierwszy numer „Wiadomości
Barczewskich” w nowej szacie ukazał się 26
lutego 1999 roku. W tym miejscu dodajmy, że
gazeta pod nowym tytułem była kontynuacją
pierwszej samorządowej gazety, wydawanej
od 1991 roku – „Nowin Barczewskich”. A jak
przedstawiał się skład redakcyjny? Otóż od
lutego 1999 roku, obok redaktora naczelnego
z konkursu – Marioli Łukowskiej, skład
redakcji stanowiły Ewa Koniecpolska i Alicja
Marzewska. W styczniu 2000 roku w skład
redakcji wszedł Wojciech Zenderowski,
w czerwcu z redakcji odeszła Ewa Koniecpolska, a w lipcu Alicja Marzewska. Od lipca
2002 roku do października 2003 roku
redakcję zasilał Grzegorz Gawrylczyk. Kiedy
pod koniec 2002 roku w ratuszu zasiadły
nowe władze samorządowe, nad „Wiadomościami Barczewskimi” przez cztery lata
wisiały czarne chmury. W tym czasie stworzono gazetę bezpłatną. Po dłuższej przerwie
do czytelników trafił pierwszy numer wydany
na gorszym jakościowo papierze, w jednym
kolorze i kiepskiej szacie graficznej.

Należy podkreślić, że dla gazety najtrudniejszym, pełnym zahamowań i zakrętów,
okazał się rok 2004. Wydano tylko 5 kilkustronicowych numerów gazety. Trudno
określić przyczynę: czy to była żądza władzy
nad demokratycznymi mediami, czy chodziło
o osobę, czy może o funkcję redaktora
naczelnego. Tak czy inaczej ucierpiała na tym
gazeta, a czytelników pozbawiono bieżących
informacji. W tym okresie na łamach gazety

samorządowej zaczęło pojawiać się więcej
utopijnej polityki lokalnej niż obrazów
realnych dokonań.
Od czerwca 2004 roku skład kolegium
redakcyjnego stanowili: Mariola Łukowska
(redaktor naczelny), Małgorzata BronowskaWaliszewska, Piotr Szczyglak i Nikodema
Więsyk. Z redakcji odszedł Wojciech Zenderowski. We wrześniu 2004 roku w kolegium
redakcyjnym na krótko pojawił się ściągnięty
z zewnątrz na etat Tadeusz Prusiński ze
wskazaniem na redaktora naczelnego.
W styczniu 2005 roku do składu kolegium redakcyjnego powrócił Wojciech
Zenderowski, a odszedł Tadeusz Prusiński.
Redaktorem naczelnym została Mariola
Łukowska. Jednak w lipcu 2006 roku władze
samorządowe funkcję redaktora naczelnego
powierzyły Przemysławowi Pawłowskiemu
z Olsztyna. Na ten czas w składzie kolegium
redakcyjnego zabrakło Marioli Łukowskiej.
W październiku 2006 roku skład redakcyjny
zasiliła Alina Urbanek. W listopadzie 2006
roku odeszli: Piotr Szczyglak, Nikola Więsyk
i Alina Urbanek.
W styczniu 2007 roku, już po nowych
wyborach samorządowych, do rąk czytelników dotarły „Wiadomości Barczewskie”
w należytej oprawie: w kolorze, drukowane
na lepszym jakościowo papierze, a w opinii
czytelników o niebo lepsze – aż miło było
wziąć do ręki. Wówczas Mariola Łukowska
powróciła jako redaktor naczelny. Powołano
nowe kolegium redakcyjne w składzie: Anna
Rok, Jan Krakowiak i Wojciech Zenderowski.
Od tego roku zmieniały się nazwiska
współpracowników. Jedni odchodzili, a w ich
miejsce kolejni rozpoczynali współpracę
z redakcją „Wiadomości Barczewskich”.
Z początku byli to: Józef Głowiński, Jan Krakowiak, Anna Rybińska, Lidia Podralska,
Bogusława Lisowska, Jadwiga Zglińska,
Danuta Czekała i inni. Przyjęto, że każdego
miesiąca autor artykułu stawał się współpracownikiem redakcji. Korektą gazety zajmowali się m.in.: Ewa Koniecpolska, Lucyna
Szych, Piotr Szczyglak i Joanna Truszkowska.
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We wrześniu 2012 roku była korekta własna.
W październiku 2012 roku redaktorem został
Grzegorz Gawrylczyk i Anna Rok, która
przejęła korektę. Już w listopadzie 2012 roku
korektę przejął Grzegorz Gawrylczyk. Od
grudnia 2012 roku powróciła korekta własna.
W lutym 2013 roku redakcję zasiliła Natalia
Machałek, a redaktor Anna Rok do maja 2013
przejęła korektę. W sierpniu 2013 roku
kolejny raz zmieniło się kolegium redakcyjne,
w skład którego wchodzili: Mariola Łukowska-Juckiewicz (redaktor naczelny), redaktorzy: Bogdan Caruk (ds. sportu), Grzegorz Gawrylczyk i Wojciech Zenderowski,
natomiast nie pojawiło się już w składzie
redakcyjnym nazwisko redaktora Anny Rok.
W październiku 2013 roku skład redakcyjny
zasiliła Lidia Zelman, a w listopadzie Małgorzata Styczyńska. Korektę przejął Grzegorz
Gawrylczyk.

Ciąg dalszy na str. 12 >>
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Wróćmy do pierwszego numeru, gdzie od lutego 1999 roku
pierwszym redaktorem technicznym był Piotr Marzewski. Po nim
skład DPT przejął Jarosław Bogudał, na-stępnie Marcin Majewski
i Piotr Mostek. Od kwietnia 2008 roku funkcję tę pełni Zbigniew
Kozłowski.
Od lutego 2014 roku skład redakcji stanowili: redaktor
naczelny Mariola Łukowska-Juckiewicz oraz redaktorzy: Bogdan
Caruk, Wojciech Zenderowski, Małgorzata Styczyńska, Grzegorz
Gawrylczuk i Lidia Zelman. Skład DPT wykonywał Zbigniew
Kozłowski, a od maja 2014 korektę powierzono Joannie
Truszkowskiej. W 2014 roku wybory do Rady Miejskiej w Barczewie spowodowały zawieszenie gazety na miesiące: październik
i listopad. Od stycznia 2015 roku w miejsce Bogdana Caruka,
Małgorzaty Styczyńskiej i Grzegorza Gawrylczuka weszli:
Magdalena Łowkiel-Klimek (od września 2017 roku Magdalena
Łowkiel) i Bertrand Abramczyk, a od maja Patrycja Nowicka. Od
lipca 2015 roku w miejsce Joanny Truszkowskiej korektę przejęła
Natalia Szałaj (obecnie Semeniuk). Od grudnia 2015 roku do
kwietnia 2016 roku redaktorem naczelnym „Wiadomości Barczewskich” była Anna Rok. Od maja 2016 roku do chwili obecnej
jest nim Robert Tokarski.
Dodajmy, że gazeta samorządowa „Wiadomości Barczewskie”
finansowana jest z budżetu Miasta i Gminy Barczewo. Na swoich
łamach zamieszcza informacje i wydarzenia – w tym sportowe
i kulturalne – z terenu miasta i gminy Barczewo, materiały
historyczne i wywiady. Publikowane są również relacje z obrad sesji
Rady Miejskiej, sprawy samorządowe, przetargi i ogłoszenia.
Ponadto na stałe zagościły materiały o wszelakich działaniach
promujących miasto i gminę Barczewo.
Na początku nadmieniono, że „Wiadomości Barczewskie”
zachowały ciągłość pierwszej samorządowej gazety „Nowiny
Barczewskie”, wydawanej od 1991 roku. Przypomnijmy, że
„Nowiny” publikowano pod redakcją Tadeusza Rynkiewicza,
a ukazywały się od końca maja 1991 do grudnia 1998 roku.
Przez dwadzieścia lat „Wiadomości Barczewskie” gościły
w Pańskich domach. Tak samo jak w jubileuszu dziesięciolecia, tak
i dziś informujemy Państwa, że nie nam – piszącym i redaktorom –
oceniać wartość opracowywanej przez nas gazety. Jeśli spełnia
Państwa oczekiwania, to świadczy o tym, że trud wkładany w jej
tworzenie nie poszedł na marne. Jesteśmy po to, by być blisko Państwa spraw i zawsze liczymy na współpracę. Mamy nadzieję, że
władze samorządowe dostrzegają pozytywną rolę, jaką na rynku
wydawniczym ma do spełnienia gazeta z promocją naszego miasta
i gminy.
Wojciech Zenderowski

<< s.10

O tym, jak i czym dawniej handlowano

Z biegiem lat liczba gospodarstw rolnych leżących w granicach miasta malała. Malał systematycznie zbyt na konie, krowy i trzodę chlewną.
Władze na terenie miasta wprowadziły zakaz trzymania trzody chlewnej. W czasach niemieckich ostatni targ miał miejsce 19 stycznia 1945
roku. W pierwszym roku po II wojnie nie handlowano końmi i krowami, jedynie prosiakami. Natomiast mieszkańcy miasta mieli okazję kupić
niejedną rzecz za przystępniejszą cenę u drobnych handlarzy, zjeżdżających na targ z wiosek. Dużem popytem cieszyły się artykuły
żywnościowe jak drób, masło i jaja, podobnie jak żywa gęś czy kaczka, ziemiopłody, owoce i warzywa. Stąd w 1945 roku od miejskiego
targowiska wzięła się nazwa ul. Targowej, gdzie teren nie był utwardzony, a rzeka Kiermas po opadach wylewała się na plac targowy, tworząc
błoto. 29 kwietnia 1946 roku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Barczewie ustanowiło dni targowe i jarmarki na terenie miasta. Dopiero na
początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku plac targowy urządzono w nowym miejscu. Zlokalizowano go w miejscu, na którym obecnie
znajduje się Dom Strażaka. Później handlowano w różnych miejscach na terenie miasta – na ulicach czy przed domem handlowym „Warmiak”.
Przez krótki czas targowisko zlokalizowano na miejscu spalonej stolarni Spółdzielni Robotniczej Pracy Stolarskiej im. M. Nowotki przy ul.
Nowowiejskiego.
Dopiero w 1990 roku nowe targowisko powstał na zapleczu budynku administracyjnego Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska przy
ul. Wojska Polskiego. Później sobota stała się dniem targowym. Po stu latach na miejscowym placu targowym zmieniło się dużo. Samochód
zastąpił furmankę. Nie słychać już rżenia koni, nie ma krów i prosiąt czy zbóż na zasiew, nie mówiąc o lemieszach do pługa czy uprzęży konnej.
Zmienił się asortyment i potrzeby kupujących.
Wojciech Zenderowski
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Uczniowie z Purdy tropicielami historii Barczewa!
1 marca był w Barczewie wyjątkowym
dniem z powodu niecodziennych gości. Od
samego rana mogli Państwo widzieć na ulicach barczewskiej starówki grupę wędrowników - uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Pezały w Purdzie, którzy
wzięli udział w grze miejskiej pt. „Tropiciele
historii Barczewa”, przygotowanej przez
Magdalenę Łowkiel z Salonu Muzycznego im.
F. Nowowiejskiego w Barczewie. 12 uczniów
wraz z nauczycielkami, Krystyną Izdebską
i Małgorzatą Gołaszewską, na początek
spotkania powitał w sali sesyjnej Urzędu
Miejskiego zastępca burmistrza p. Piotr
Mostek. Opowiedział o walorach naszego
miasteczka, wyrażając zadowolenie, że to
właśnie Barczewo uczestnicy wybrali jako
jeden z punktów programu edukacyjnego.
Nasi goście otrzymali również upominki z logo
Barczewa. Plan gry był ułożony wg prośby
naszych uczestników i odbył się w określonych punktach. W trakcie wycieczki mówiliśmy też o historii Synagogi, kapliczkach,
mostach, kościołach, bo zabytków jest
w Barczewie mnóstwo, a czas ograniczony.
Dlatego w ramach gry uczniowie wykonali
zadania. W kościele św. Andrzeja, po którym
oprowadził nas o. Jan, był niezwykle interesujący nagrobek. Uczestnicy gry mieli wyjątkową możliwość wejścia na teren odrestaurowanego zabytkowego nagrobka, perełki renesansu na Warmii, czyli cenotafu
Andrzeja i Baltazara Batorych, bratanków
króla Polski Stefana Batorego. Byliśmy
również w klasztorze, gdzie na rozgrzanie
w tym zimnym dniu wypiliśmy ciepłe kakao.
Następnie grupa zawitała do Skarbca Kultury
Europejskiej, w którym wszystko było zagadką. Potem wróciliśmy do ratusza na jedno
z zadań prowadzące grupę na wieżę ratuszową, gdzie wszyscy zaśpiewali „Hymn
Warmiński” Feliksa Nowowiejskiego. Jedno

z zadań było do rozwiązania w przestrzeni
miejskiej, gdzie uczestnicy dowiedzieli się, co
znajduje się w zagadkowych oszklonych
kasetach na parkingu. Natomiast ﬁnał gry
odbył się w Salonie Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie, gdzie specjalnie dla młodzieży z Purdy „ożył” fortepian
kompozytora, a to dzięki Janowi Hestkowskiemu, uczniowi pani Ludmły Sivaronavej
z barczewskiej ﬁlii Powiatowej Szkoły Muzycznej w Dywitach, który pięknie zagrał kilka
utworów. Wszyscy goście otrzymali również
dyplomy za udział i książkę „Przewodnik
Feliksa Nowowiejskiego”. Wycieczka do
Barczewa była jednym z działań w dużym
projekcie, który realizuje szkoła w Purdzie, tj.
program Erasmus+ „Uratować HISTORIĘ”.
Wspólnie ze szkołą partnerską w Grecji
uczniowie z Purdy przybliżają uczniom nasz
region, w którym mieszkamy (Warmia-Tesalia),
poznają wybitne postaci naszych regionów,
które przyczyniły się do rozwoju nauki
i kultury w Europie i na świecie. Poznali już
kilka wybitnych nazwisk: m.in. Mikołaja
Kopernika, Andrzeja Batorego, Feliksa
Nowowiejskiego. Wkrótce lecą do Grecj
i (przełom marca i kwietnia), a ich partnerzy
przylecą do Polski w maju. Partnerską szkołą
Purdy jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Tyrnavos. Uczestnicy gry w Barczewie, aby nauczyć
się historii miasta, przygotowali ciekawe gry
mul medialne, które można obejrzeć
w internecie pod adresem:
h ps://learningapps.org/watch?v=pmfpmzz7
t19
Po ciekawej wizycie w Barczewie uczniowie zawitali do Reszla, gdzie czekały na nich
kolejne atrakcje. Krótki ﬁlmik z wizyty
w Barczewie i Reszlu:
h ps://www.youtube.com/watch?v=HOYkdj
zkV0c&feature=youtu.be
Magdalena Łowkiel
Fot. Krystyna Izdebska

Niezwykłe urodziny
Na każdych urodzinach solenizantom śpiewamy popularne „Sto lat”. Ale co zaśpiewać osobie, której do tego wieku pozostało tylko kilka lat?
W naszej gminie niewiele jest osób, które w dobrej kondycji żyją tak długo. Nie jest to łatwe. Codziennie towarzyszy nam wiele stresu, żyjemy w biegu,
trudno o regularne posiłki i o to, aby te posiłki były naprawdę zdrowe. Ale kiedyś, gdy nasze babcie były młode, życie wyglądało trochę inaczej. Nasza
Mama i Babcia, Irena Wasyluk, urodziła się na Litwie, a zaraz po II wojnie światowej zamieszkała w Barczewie. W młodości była doskonałą krawcową,
znaną m.in. z sukien ślubnych. Do tej pory są wspominane jej piękne stroje, które szyła mieszkankom Barczewa i okolic. Nadal, z dużą pomocą syna
Henryka, uprawia swoje warzywa i przepiękne kwiaty. Po śmierci męża zaczęła tworzyć
wspaniałe rękodzieło, ozdoby okolicznościowe, biżuterię, ubrania na szydełku i nie tylko.
Wszystkich zaraża optymizmem i siłą, wciąż nawiązuje nowe przyjaźnie, nie zapominając o tych
wieloletnich, które pielęgnuje. W przeddzień 96 urodzin naszą Babcię i Mamę, Irenę
Wasyluk, odwiedził niecodzienny gość – burmistrz Barczewa, pan Andrzej Maciejewski. To był
niezwykły moment i wielka niespodzianka dla naszej Jubilatki, kobiety wyjątkowej, artystki
i jednej z najstarszych mieszkanek Barczewa, która nadal wspaniale żyje i zaraża nas wszystkich
energią i pasją. Pan burmistrz wręczył przepiękny bukiet róż oraz list gratulacyjny. Nawiązała się
pełna ciepła i życzliwości rozmowa. Babcia była szczerze wzruszona, a my razem z nią.
To było wspaniałe spotkanie, które zostanie w naszej pamięci na zawsze. Dziękujemy, panie
burmistrzu, za ten wspaniały gest, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Naszej Mamie i Babci życzymy
wszystkiego najlepszego! Również wszystkim najstarszym mieszkańcom naszej gminy życzymy
dużo zdrowia i radości z każdego dnia. Pamiętajmy o naszych kochanych dziadkach i babciach,
bo oni są kopalnią miłości, wspomnień i wielu pięknych historii.
Córka – Suzanna Cytrynowski i wnuczka – Magdalena Łowkiel
GAZETA SAMORZĄDOWA 2 (292) marzec 2019
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Mistrzostwa Europy Juniorów w szermierce
W dniach 28.02-05.03 we włoskiej
miejscowości Foggia odbyły się Mistrzostwa
Europy Juniorów w szermierce (szpada, ﬂoret,
szabla). W czteroosobowej reprezentacji
Polski w szabli wystąpił mieszkaniec Barczewa, Cezary Białecki, który reprezentuje
klub MUKS Victor Warszawa. Turniej rangi
Mistrzostw Europy jest wyjątkowy z uwagi na
fakt, że każdy zawodnik tam startujący musiał
przejść eliminacje w swoim kraju oraz
w turniejach światowych. W tym turnieju
wystartowało najlepszych 69 zawodników
i tego zaszczytu dostąpił Cezary Białecki.
Eliminacje grupowe były bardzo istotne ze
względu na to, że poziom każdego startującego zawodnika był bardzo wyrównany
i każda walka mogła decydować o awansie do
fazy pucharowej lub zakończeniu turnieju po
walkach grupowych. Czarek po stoczeniu
sześciu walk wygrał cztery i doznał dwóch
porażek, co dało mu awans do fazy pucharowej. Zawodnikiem, którego musiał pokonać
w swojej pierwszej walce pucharowej, był
obecnie najlepszy zawodnik z Białorusi. Po
wyrównanej walce Czarek ten pojedynek
przegrał i zajął ostatecznie 34 miejsce w Mistrzostwach Europy. Po dwudniowej przerwie
odbył się turniej drużynowy. Nasi zawodnicy
w walce o najlepszą ósemkę turnieju spotkali
się z zespołem Wielkiej Brytanii. Pojedynek
ten niestety nie ułożył się po myśli Polaków
i pozbawił ich szansy w walce o medale.
W następnych pojedynkach nasi zawodnicy
pokonali reprezentację Holandii i Niemiec i po

porażce z Gruzją zakończyli turniej na 11
miejscu.
Turniej ten nie przyniósł medali w szabli
naszym zawodnikom, ale też nie byli oni
zaliczani do faworytów, dlatego 34. miejsce
Czarka w Mistrzostwach Europy jest wynikiem odzwierciedlającym aktualne możliwości barczewianina.
Mimo że Czarek nie zdobył medalu, jest to
potwierdzenie jego stabilnej formy, gdyż po
raz piąty z rzędu potraﬁł się zakwaliﬁkować na
Mistrzostwa Europy, co nie udaje się wielu
zawodnikom uprawiającym sport, tym bardziej że jest to dyscyplina olimpijska i każdy
kraj próbuje wychować przyszłych olimpijczyków.
W dniu 16 marca w Koninie odbył się IV Puchar Polski
Seniorów w szabli. W tym turnieju wystąpił Cezary Białecki
zawodnik MUKS Victor Warszawa. Od początku turniej
rozpoczął się dobrze dla barczewianina, gdyż po stoczeniu
sześciu walk grupowych Czarek zanotował tylko jedną
porażę, co dało mu pewny awans do fazy pucharowej. W tym
dniu Czarek był nie do zatrzymania w drodze do półﬁnału.
Pokonując najpierw kolegę klubowego z MUKS Victor
Warszawa, następnie zawodnika AZS AWF Warszawa oraz
zawodnika AZS AWF Katowice było wiadomo, że Czarek
stanie na podium w tym turnieju. W półﬁnale spotkał się
z obecnym mistrzem Polski seniorów i kolegą klubowym.
Zdecydowanym faworytem w tym pojedynku był przeciwnik
Czarka i niespodzianki w tym pojedynku nie było. Czarek
przegrał tą walkę i zajął ostatecznie bardzo dobre 3 miejsce
w Pucharze Polski Seniorów.
Grzegorz Białecki
Fot. Archiwum autora

Skąd się biorą podwyżki opłat za śmieci?
Przełom 2018 i 2019 roku to czas, kiedy ruszyła w gminach fala podwyżek opłat za śmieci. Powód jest jeden – urealnienie stawek w związku
z wyższymi kosztami składowania, energii i transportu. Od kwietnia barczewianie zapłacą za odpady komunalne znacznie więcej niż dotychczas.
Kto prowadzi selekcję odpadów, miesięcznie za odbiór śmieci zapłaci 16 zł, a jeśli nie segreguje odpadów - 32 zł.
Przy obowiązujących obecnie stawkach opłat, wpływy nie finansują kosztów funkcjonowania systemu, a deficyt na koniec 2019 roku osiągnąłby
poziom około 521 tys. złotych.
Podobne podwyżki czekają też mieszkańców gmin, które jak Barczewo są współudziałowcami Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Sp. z o.o. w Olsztynie.
Zaznaczyć należy, że rok 2018 był rokiem szczególnym, a na podwyżkę opłat za wywóz śmieci złożyło się kilka czynników zewnętrznych, na które
gmina nie ma wpływu.
Przede wszystkim wzrosły opłaty za wywóz nieczystości i składowanie w RIPOK Olsztyn. Zgodnie z ustawą o odpadach wprowadzającą
rejonizację, jest to jedyna firma, do której mogą trafiać odpady z gminy Barczewo. Brak konkurencji sprzyja swobodnemu dyktowaniu cen. Do grudnia
2018 r. w ZGOK Sp. z o.o. obowiązywała cena za zagospodarowanie odpadów zmieszanych w kwocie 300 zł netto i aby zrównoważyć system
finansowania gospodarki odpadami w gminie Barczewo, podjęto uchwałę o nowych stawkach, które wynosiły 9 zł za odpady segregowane i 27 zł za
odpady zmieszane. Natomiast od 1 stycznia 2019 r. cena za zagospodarowanie odpadów w ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie drastycznie wzrosła i wynosi
418 zł netto za odpady zmieszane. Aby nie doprowadzić do utraty samofinansowania się systemu gospodarki odpadami w gminie Barczewo, co
stanowi główne założenie wprowadzonych zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, samorząd Barczewa zdecydował się w dniu
28 lutego 2019 roku na wprowadzenie nowych stawek cen za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców – 16 zł za odpady segregowane i 32 zł
za odpady zmieszane. Podwyżkę opłat wymusiła strona wydatkowa systemu, a więc odbieranie i transport odpadów oraz ich zagospodarowanie.
Nowe stawki będą obowiązywały od 1 kwietnia 2019 roku. Mieszkańcy gminy Barczewo zdecydowanie opowiadają się za segregowaniem odpadów i
to jest czynnik optymistyczny. Na chwilę obecną ponad 80% mieszkańców zadeklarowało segregację odpadów komunalnych. Jest natomiast spora
grupa mieszkańców, unikająca płacenia za wywóz śmieci lub zaniżająca deklarowaną liczbę członków swojego gospodarstwa domowego. Zdarzają się
też osoby nieuczciwe, które płacą za odbiór odpadów segregowanych, a do pojemnika składają zmieszane. Takie sytuacje zdarzają się głównie wśród
lokatorów zabudowy wielorodzinnej, gdzie trudniej jest kontrolować sposób deponowania odpadów do pojemników w boksach śmietnikowych.
Gmina Barczewo nie ustaje jednak w poprawie systemu zbiórki odpadów komunalnych i popiera wszystkich tych, którzy prowadzą segregację
odpadów. Podejmuje też działania edukacyjne dla mieszkańców, by realnie wpłynąć na jakość selektywnie zebranych odpadów, co z kolei może
korzystnie wpłynąć na przyszłą cenę odbioru odpadów od mieszkańców.
Andrzej Lichocki
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PODARUJ 1% PODATKU

DLA KRZYSIA
Fundacja Przyszłość dla Dzieci

WYSTARCZY
W ZEZNANIU
ROCZNYM WPISAĆ
Numer KRS 0000148747
Cel szczegółowy 1 %
Leczenie:
Krzysztof Urbanek

PSZOK
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BARCZEWO
BARCZEWO, UL. PROSTA 15
CZYNNY W GODZINACH:
od 1 października do 30 kwietnia 2019 r.

WTOREK 7:00 - 15:00
SOBOTA 8:00 - 13:00
od 1 maja do 30 września 2019 r.

WTOREK 7:00 - 15:00
CZWARTEK 10:00 - 17:00
SOBOTA 8:00 - 13:00

Krzyś Urbanek ma stwierdzoną encefalopatię niedokrwiennoniedotlenioną, zespół pozapiramidowy. Jest obserwowany
w kierunku choroby Kisbourne’a. Stwierdzono u niego
obniżenie metabolitów dopaminy, sugerujące zaburzenia
neurotransmisji mózgu. Leczony jest w Centrum Zdrowia
Dziecka w Warszawie.
Przy Państwa wsparciu, rehabilitowany jest już 11 lat.
W tym czasie nastąpiła ogromna poprawa jego stanu zdrowia.
Z uzyskanych z 1% środków finansowane są leki, zabiegi
rehabilitacyjne oraz zajęcia logopedyczne w prywatnym
centrum rehabilitacji. Krzyś co roku uczestniczy w turnusach
rehabilitacyjnych.
Jednak niezbędna jest nadal Państwa pomoc, która pomoże
Krzysiowi „iść przez jego trudne życie”, o którą proszą
Małgorzata i Piotr Urbanek oraz dziadkowie, Jolanta i Zbigniew
Stodolnik

W Hali Zespołu Szkół w Barczewie dnia 29 marca 2019 r. odbył się Półfinał
Mistrzostw Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Piłce Siatkowej Dziewcząt
(dwójek siatkarskich). Turniej objęty został patronatem burmistrza Barczewa, który
ufundował pamiątkowe puchary oraz medale dla zwycięskich drużyn. W zawodach
wzięły udział 4 drużyny (SP3 Barczewo, SP z Kętrzyn, SP Bartoszyce, SP 19 Olsztyn).
Końcowe wyniki: 1. SP Kętrzyn, 2. SP Bartoszyce, 3. SP 19 Olsztyn, 4. SP 3 Barczewo
Mimo zajętego 4 miejsca przez drużynę dziewczyn SP3, prowadzoną przez pana
Rafała Surmańskiego, uważamy ich występ za duży sukces, gdyż były najmłodszą
drużyną i trenują dopiero 5 miesięcy. Dla porównania warto dodać, że zawodniczki
zespołu z Kętrzyna trenują prawie 4 lata.
Gratulujemy !
Katarzyna Stasiewicz

TARGOWISKO MIEJSKIE
przy ul. Wojska Polskiego
w Barczewie
Bez opłaty targowej dla osób prywatnych

Barczewski

„PCHLI TARG”
w każdą niedzielę

od godz. 11.00
www.barczewo.pl

ZUK

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
W BARCZEWIE

CENTRUM KULTURALNO -BIBLIOTECZNE
w Barczewie

Przyjdź
Kupuj
Sprzedawaj
Wymieniaj
Oddawaj

