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Radosnych i spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkiej pomyślności, osiągnięcia sukcesów, cierpliwości i wytrwałości
w realizacji planów w nadchodzącym roku życzą Państwu
– dyrektor i pracownicy Centrum Kultury i Promocji Gminy
oraz Redakcja „Wiadomości Barczewskich”

Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki

Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

„Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda, Każdy dom i każdego z nas,
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask.”
(Zofia Ewa Szczęsna)
Najserdeczniejsze życzenia wesołych
i szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia
i spełnienia marzeń w Nowym Roku 2013 składają
Dyrekcja i cały personel Przedszkola Miejskiego w Barczewie

Zarząd Uczniowskiego Klubu
Sportowego BUKS Barczewo z okazji
zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia oraz Nowego Roku
życzy wszystkim czytelnikom
Wiadomości Barczewskich dużo zdrowia
i spełnienia wszystkich marzeń
Bogdan Caruk

Pięknych chwil w spotkaniu z książką oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym Nowym 2013 Roku
życzą kierownik i pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Barczewie

Mieszkańcom
Miasta i Gminy Barczewo
życzę pogodnych Świąt spędzonych
w rodzinnym gronie i aby Nowy Rok
2013 przyniósł nam wszystkim dużo
szczęścia i zadowolenia w życiu.
Jerzy Bujnowski
Radny Powiatu Olsztynskiego

Niech pod świąteczną choinką znajdzie się radość, szczęście,
życzliwość i wzajemne zrozumienie oraz spełnienia wszystkich
marzeń w zbliżającym się Nowym Roku mieszkańcom
miasta i gminy
życzy Teresa Lutarewicz
Radna Rady Miejskiej w Barczewie
Słuchaczom, sympatykom, wykonawcom, sponsorom
i współpracownikom Letnich Koncertów Muzyki Wokalnej i
Kameralnej „Warmia Gaudet et Cantat” w Ramsowie,
najserdeczniejsze życzenia spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2013
W imieniu Komitetu Organizacyjnego
życzy Eleonora Mańkowska – Dyrektor Organizacyjny

- 1 listopada w Kronowie z nieznanych przyczyn
doszło do zapalenia się stolarni. Spłonął budynek
wraz z maszynami stolarskimi. Właściciel
wycenił straty na ok. 150 tyś. złotych. Biegły
z zakresu pożarnictwa ustala przyczynę pożaru.
- 4 listopada policja złapała „pajęczarza” na
kradzieży prądu elektrycznego. Kradzież miała
miejsce przy ulicy Grunwaldzkiej w Barczewie.
- 5 listopada policjanci wylegitymowali
nietrzeźwego rowerzystę, który poruszał się
ulicą Warmińską w Barczewie. W wydychanym
powietrzu alkomat wykazał u cyklisty 1 promil
alkoholu.
- 5 listopada nietrzeźwy kierowca Skody Fabia
urządził sobie przejażdżkę ulicą Olsztyńską
w Barczewie. Jazdę przerwał patrol policji.
- 6 listopada w Radostach miało miejsce
zniszczenie mienia. Nieznany sprawca wybił
szyby w oknach garażu. Właściciel szacuje straty
na kwotę 300 złotych.
- 10 listopada w Szynowie nieznany sprawca
dokonał kradzieży z włamaniem do garażu.
Złodziej ukradł rower dziecięcy i koła
samochodowe. Wartość skradzionych rzeczy
właściciel wycenił na 3.000 złotych.
- 15 listopada w Kronowie z prywatnego terenu
leśnego dokonano kradzieży około 12 m
przestrzennych drewna opałowego o wartości
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ok. 1.680 złotych.
- 17 listopada w Niedźwiedziu skradziono
pokrywę od studzienki kanalizacyjnej.
Poszkodowany, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie, stratę wycenił na 500
złotych. Skutki kradzieży byłyby jeszcze
większe gdyby na otwarty otwór kanalizacyjny
najechał samochód lub wszedł pieszy.
- 21 listopada na nielegalny połów ryb wybrali
się barczewscy kłusownicy. Kłusowali na
jeziorze Pisz w gminie Barczewo. Zostali
przyłapani na gorącym uczynku przez rybaka,
a następnie zatrzymani przez policję. Amatorzy
świeżej ryby stracili ponton, 18 kg płoci i 3 kg
lina. Gospodarzem jeziora jest Gospodarstwo
Rybackie Warlity Wielkie.
- 23 listopada policja została powiadomiona
o kradzieży z włamaniem do budynku na nieczynnym wysypisku śnieci w Łęgajnach.
Skradzione zostały części do maszyn i samochodów ciężarowych. Straty wyceniono na
8.400 złotych. Sprawcy kradzieży nie udało się
ustalić.
- 23 listopada w Wipsowie miało miejsce
uszkodzenie mienia. W samochodzie marki
Volkswagen Transporter nieznany dotąd
sprawca wybił szyby i stłukł lampy.
- 26 listopada na ulicy Wojska Polskiego w Barczewie został zatrzymany nietrzeźwy rowerzysta.
- 27 listopada na ulicy Kościuszki w Barczewie
został wylegitymowany przez policję nietrzeźwy motorowerzysta. W tym samym dniu na
ulicy Traugutta w Barczewie został wylegitymowany mężczyzna podczas jazdy motoro-
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werem. Pechowy motorowerzysta miał sądowy
zakaz prowadzenia pojazdów.
- 30 listopada na ulicy Modrzewiowej w Wójtowie od czerwca - znany już policji - sprawca
regularnie naruszał mir domowy. W tym okresie
włamywał się do pustego budynku mieszkalnego. Zamieszkiwał w nim, przy okazji
okradając. Ukradł wszystkie elementy metalowe będące na wyposażeniu domu. Właściciel
wycenił straty na 500 złotych.
- 30 listopada w Barczewie w jednym z mieszkań odbywało się spotkanie towarzyskie.
Jednemu z uczestników przyjęcia, z kieszeni
kurtki pozostawionej w korytarzu, zginęło 400
złotych i telefon komórkowy. Policja sprawcę
ustaliła, telefon odzyskała, ale po skradzionych
pieniądzach ślad zaginął.
- W listopadzie policja zatrzymała 3 dowody
rejestracyjne, 3 prawa jazdy oraz zatrzymała
8 osób poszukiwanych listem gończym.
W listopadzie barczewski Komisariat
Policji został wyposażony w 3 nowe samochody
patrolowe, w tym jeden pojazd nieoznakowany.
2 samochody będą jeździć po gminie Barczewo,
a jeden po gminie Purda. Samochody zostały
zakupione, w połowie za fundusze policji i w
połowie samorządu Barczewa, Purdy i Starostwa Powiatowego w Olsztynie. Gratuluję
naszym policjantom cennego nabytku niezbędnego do wykonywania codziennej pracy.
Z pewnością cenny dar społeczeństwa Barczewa będzie dobrze służył nam wszystkim.
Zebrał Jan Krakowiak

Informacje

Nowe samochody dla Komisariatu Policji w Barczewie
4 grudnia br. odbyło się uroczyste
przekazanie nowego samochodu marki
CHEVROLET CRUZE w wersji nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Barczewie. W uroczystości udział wzięli
Komendant Miejski Policji w Olsztynie insp.
Andrzej Góźdź, Wiceprzewodnicząca Rady
Miejskiej w Barczewie Alina Jakończuk, Wójt
Purdy Jerzy Laskowski, Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski oraz Komendant
Komisariatu Policji w Barczewie Marek
Dumka. Koszt całego zadania wyniósł 63 960 zł,
z czego kwota 31 980 zł pochodziła ze środków
Funduszu Wsparcia Policji od Urzędu

Miejskiego w Barczewie, natomiast pozostała
część z rezerwy celowej budżetu policji.
Ponadto Powiat Olsztyński w połowie
dofinansował zakup dwóch oznakowanych
radiowozów KIA CEED, które trafiły do
komisariatu w Barczewie oraz Dobrym Mieście.
Starosta Powiatu wraz z Komendantem
Miejskim Policji w Olsztynie oficjalnie
przekazali samochody komendantom
samochody, które na co dzień będą wykorzystywane przez policjantów z prewencji,
ruchu drogowego lub dzielnicowych.
Marta Tomczak

Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP 2012
5 grudnia br. w Warszawie odbyła się
uroczysta V Gala Agroprzedsiąbiorca RP 2012.
Konkurs ten, to sposób uhonorowania
najlepszych przedstawicieli biznesu rolnego, a
także elita przedsiębiorców rolnych. Miło nam
poinformować, iż Wzorowym Agroprzedsiędsiębiorcą RP w roku 2012 zostali Beata
i Jarosław Goszczyccy, właściciele Piekarni
Tyrolskiej w Olsztynie. Państwo Goszczyccy
zaczynali w 1989 r. od jednego małego pieca.
Obecnie Piekarnia Tyrolska wytwarza dziennie
3 tony doskonałego pieczywa i zalicza się do
najnowocześniejszych, największych i najbardziej rozpoznawalnych zakładów piekarniczych w regionie warmińsko – mazurskim.
Warto wspomnieć, iż w Gali wzięli udział
Jarosław Słoma – Wicemarszałek Województwa
Warmińsko – Mazurskiego, Lech Jan Nitkowski
– Burmistrz Barczewa, Janusz Skowroński –
Prezes Senior Tewes – Bis w Barczewie oraz
Aleksandra Olejnik – Gospodarstwo Agroturystyczne „Janczary” w Barczewku. Ponadto
spotkanie w Warszawie miało również charakter
organizacyjny, gdyż zostały podjęte ostatnie
kwestie dotyczące organizacji Ogólnopolskiego
Pikniku Agrobiznesu 2013 w Janczarach w Bar-

czewku w dniach 30.08–1-09.2013 r. Współorganizatorami całego przedsięwzięcia jest
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Gmina Barczewo oraz

Fot. Archiwum(2)

Gospodarstwo Agroturystyczne „Janczary”
w Barczewku.
Marta Tomczak

Gmina Barczewo

Inwestycje zrealizowane w 2012 roku
Inwestycje z zakresu sieci kanalizacji sanitarnej
W marcu zakończyliśmy inwestycję
polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej
przy ul. Topolowej i Grabowej w Łęgajnach
realizowaną od roku 2011. W ramach
przedmiotowej inwestycji wybudowano 1057, 24
m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 77,36 m
kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz przepompownię z zasilaniem elektroenergetycznym.
W czerwcu została rozpoczęta również druga
inwestycja z zakresu budowy sieci kanalizacji
sanitarnej, polegająca na uzbrojeniu miejscowości Barczewko. Termin zakończenia tej
inwestycji przypada na lipiec 2013 roku, jednakże
prace budowlane są już bardzo zaawansowane,
Wykonawca ww. inwestycji wykonał już 85 %
wszystkich robót. Wszystko na to wskazuje, że
ww. inwestycja zostanie zakończona przed
umownym terminem.
Na budowę obydwu sieci kanalizacyjnych
pozyskano środki finansowe z Europejskiego

Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach działania” Podstawowe
Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
Inwestycje z zakresu sieci wodociągowych
W lipcu zakończona została inwestycja pn.:
„Budowa sieci wodociągowej do miejscowości
Zalesie„.Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo - Handlowe „MEL-KAN” Sp. z o.o.,
z siedzibą 86-300 Grudziądz przy ulicy
Ossowskiego 26 prowadziło ww. prace
budowlane w terminie od maja do lipca 2012 r.
Wybudowany wodociąg został wykonany przed
planowanym terminem zakończenia robót, który
przypadał na dzień 27.08.2012 r. W ramach
przedmiotowej inwestycji wybudowano m.in. 2
447 mb siecio średnicy 110 mm oraz 1 018 mb o
średnicy 90 mm. W 2012 roku została również
rozpoczęta inwestycja polegająca na budowie
6 odcinków sieci wodociągowej w obrębach
Wójtowo, Nikielkowo i Kaplityny. We wrześniu
rozpoczęto czynności odbioru końcowego ww.
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inwestycji zostało odebranych 5 z 6 wybudowanych odcinków sieci. Jeden odcinek nie został
jeszcze odebrany ze względu na negatywne
wyniki badania wody. W ramach powyższego
zadania wybudowano następujące odcinki
wodociągu:
ODCINEK 1 o długości ok 237 mb o średnicy dn
110 mm (obręb Kaplityny). ODCINEK 2 o długości ok 143 mb o średnicy dn 110 mm (obręb
Wójtowo).
ODCINEK 3 o długości ok 54 mb o średnicy dn
110 mm (obręb Wójtowo).
ODCINEK 4 o długości ok 196 mb o średnicy dn
110 mm (obręb Wójtowo).
ODCINEK 5 o długości ok 330 mb o średnicy dn
110 mm (obręb Wójtowo).
ODCINEK 6 o długości ok 562 mb o średnicy dn
160 mm (obręb Nikielkowo).
W związku z oszczędnościami po przetargu
na ww. zadaniu w październiku ogłoszony został
Ciąg dalszy na str.4
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ciąg dalszy ze str. 3

jeszcze jeden przetarg na budowę dodatkowego
odcinka sieci wodociągowej w obrębie
Nikielkowo, o długości ok. 960 mb o średnicy dn
160 mm. Odcinek ten jeszcze nie został
odebrany, ale fizycznie wykonawca zakończył
już prace budowlane, obecnie trwają prace
porządkowe oraz przygotowanie dokumentacji
do odbioru końcowego. Inwestycje drogowe
W listopadzie odebrana została inwestycja
polegająca na przebudowie nawierzchni
chodnika, 2 wjazdów i zatoki autobusowej przy
ul. Wojska Polskiego w Barczewie. Inwestycja ta
była konieczna ze względu na poprawę
bezpieczeństwa pieszych. Popękane i wykruszone betonowe płyty chodnikowe oraz bardzo
zniszczona nawierzchnia zjazdów i zatoki
autobusowej utrudniały użytkowanie. W ramach
inwestycji ułożono prawie 600 m² kostki
betonowej typu „polbruk”.
W listopadzie odebrana została również
inwestycja polegająca na przebudowie drogi
dojazdowej do garaży i boiska Orlik przy ul.
Wojska Polskiego w Barczewie etap I.
Dotychczasowa droga częściowo gruntowa
i częściowo o nawierzchni z płyt betonowych
została zastąpiona nawierzchnią z kostki
betonowej typu „polbruk”. W ramach inwestycji
oprócz drogi dojazdowej do garaży i boiska Orlik
przy ul. Wojska Polskiego w Barczewie, został
utwardzony również plac przez boiskiem Orlik
umożliwiający parkowanie samochodów osób
korzystających z kompleksu sportowego.
Zakończona została również inwestycja
polegająca na budowie chodnika przy ul.
Orzeszkowej w Barczewie. Inwestycja ta,
wynikała przede wszystkim z poprawy
bezpieczeństwa pieszych. Lokalnie było brak
chodnika, po opadach deszczu powstawały
zastoiska wodne na poboczu ulicy co
powodowało utrudnienia w ruchu pieszych.
W ramach tej inwestycji wybudowano chodnik
z kostki betonowej typu „polbruk”. Dobiegają
końca prace projektowe przebudowy drogi
łączącej ulicę Warmińską z Osiedlem Słonecznym w Barczewie. Obecnie droga posiada
częściowo nawierzchnię asfaltową, betonową
i gruntową. Celem przebudowy jest utwardzenie
istniejącej nawierzchni drogi celem poprawy
przejezdności oraz bezpieczeństwa użytkowników wspomnianej drogi. Prace projektowe
obejmują również budowę chodnika w celu
połączenia wyjścia z tunelu pod krajową drogą nr
16 z Osiedlem Słonecznym w Barczewie.
Prace projektowe trwają również przy
opracowaniu dokumentacji projektowej na :
1. Budowę drogi gminnej – ul. Ogrodowa
w Łęgajnach.
2. Budowa drogi gminnej – ul. Migdałowa
w Wójtowie został złożony wnioseko wydanie
decyzji pozwolenia na budowę.
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Kaplityny
Pozostałe inwestycje
Urząd Miejski w Barczewie w bieżącym
roku zlecił również opracowanie następujących
dokumentacji projektowych:
1. Opracowanie projektu budowy budynku
socjalnego – prace projektowe dobiegają końca
stan zaawansowania projektu określa się na
85 %.
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V Edycja Letnich Koncertów
Muzyki Wokalnej i Kameralnej
„Warmia Gaudet et Cantat” Ramsowo 2012

2. Opracowanie projektu budowy oświetlenia
ulicznego w miejscowości Wójtowo – trwają
prace projektowe stan zaawansowania prac
projektowych to 50 %.
Opracowane zostały również 4 projekty
zagospodarowania przestrzeni publicznej na
terenie:
- działki nr 5/10 w miejscowości Niedźwiedź,
obręb Ramsowo
- działki 1/17 w miejscowości Odryty obręb
Jedzbark
- działki nr 18 w miejscowości Ramsowo
- Działki 6/122 w miejscowości Szynowo
Roboty budowlane wykonywane na podstawie
powyższych projektów polegać będą na
budowie placów zabaw z obiektami małej
architektury. W ramach ww. zadań wykonane
będą również ciągi piesze, trawnik, ogrodzenie,
drewniana altana i murowany grill. Wyposażenie placu zabaw to m.in.: piaskownica,
ścianka wspinaczkowa, karuzela tarczowa itp.
Obecnie Urząd Miejski stara się o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach PROW na
lata 2007-2013.
Ze względu na zły stan techniczny muru
oporowego przy budynku przy ul. Armii
Krajowej 1 i 1A w Barczewie opracowany został
również projekt budowlany zabezpieczenia
skarpy przy ul. Armiii Krajowej 1 i 1A
w Barczewie. Na skutek silnej destrukcji południowo – zachodniego narożnika muru
wystąpiły znaczne pęknięcia i deformacje
budowli. Zaprojektowano wzmocnienie muru
poprzez wykonanie
nowej ściany konstrukcyjnej usytuowanej wzdłuż istniejącego
muru. Projektowana ściana żelbetowa
w kształcie odwróconej litery T, zostanie
posadowiona pod fundamentem, muru
istniejącego. Korona projektowanego muru
zostanie wykonana na wysokości korony muru
istniejącego. Funkcją muru oporowego będzie
zabezpieczenie przed pęknięciem muru
istniejącegoi osuwaniem się terenu. Niestety
koszty ww. inwestycji są bardzo wysokie
dlatego na jej realizację poszukiwane są środki
zewnętrzne współfinansujące realizację zadania.
W ramach inwestycji wzrost atrakcyjności
turystycznej gminy Barczewo poprzez renowację kluczowych obiektów dziedzictwa
kulturowego (były kościół ewangelicki, ratusz,
muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego), w listopadzie br. został wyłoniony Inżynier kontraktuw
ramach przetargu nieograniczonego, którego
pierwszym zadaniem
przy współpracyz
pracownikami Wydziału BIOŚ jest przygotowanie i ogłoszenie przetargu na wykonanie ww.
zadania. Przetarg na realizację inwestycji wzrost
atrakcyjności turystycznej gminy Barczewo
poprzez renowację kluczowych obiektów
dziedzictwa kulturowego (były kościół ewangelicki, ratusz, muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego) w systemie zaprojektuj wybuduj
planuje się ogłosić w 2012 roku.
Aleksandra Hodt
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Fot. S. Kozłowska

23 listopada 2012 roku w świetlicy wiejskiej
w Niedźwiedziu odbyło się spotkanie komitetu
organizacyjnego Letnich Koncertów Muzyki
Wokalnej i Kameralnej „Warmia Gaudet et
Cantat” Ramsowo 2012, na którym dokonano
podsumowania tego przedsięwzięcia, podzielono się spostrzeżeniami i uwagami, a także
omówiono działania na 2013 rok tj. VI Edycję
Letnich Koncertów.
W organizację koncertów zaangażowało się
wielu ludzi dobrej woli, którzy te trudne zadania
realizowali na zasadzie wolontariatu. Serdecznie dziękuję Elżbiecie i Andrzejowi Dzikowskim, Janinie i Mateuszowi Gołębiewskim,
Jackowi Wesołek, Marianowi Mańkowskiemu,
Urszuli Ochnickiej, Teresie Moniewskiej
Jolancie Bojarskiej, Ani Limontas, Krystynie
Szter, Dorocie Tuszyńskiej, Janinie Ruść,
Krystynie Cichowskiej, Wiesławie Iwanowicz,
Sylwii Kozłowskiej, Włodkowi Zdaniukowi,
Kasi Przybyła, ks. Zbigniewowi Snarskiemu,
Danucie i Grzegorzowi Dziekan. Dziękuję
również sołectwom Ramsowo, Ramsówek,
Niedźwiedź i Kromerowo za przygotowanie
wieczornych spotkań z artystami.
Szczególnie słowa podziękowania kieruję
do Pana Jana Połowianiuka – dyrektora
artystycznego i Pani Liliany Połowianiuk za
dobór grup artystycznych i profesjonalne
prowadzenie koncertów. Dziękuję również za
zaangażowanie na rzecz koncertów Panu
Burmistrzowi Lechowi Janowi Nitkowskiemu
oraz Pani dyrektor Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie Marioli ŁukowskiejJuckiewicz. Zorganizowanie takiej imprezy nie
byłoby możliwe bez wsparcia naszych drogich
sponsorów, zarówno tych którzy byli z nami od
pierwszej edycji jak i nowych.
Serdecznie dziękujemy: Urzędowi Miejskiemu w Barczewie, Starostwu Powiatowemu
w Olsztynie, Bankowi Spółdzielczemu
w Szczytnie odział w Biskupcu, P.P.H.U.
Teleinfo w Niedźwiedziu, Nadleśnictwu
Wipsowo, Alicji i Andrzejowi Starkiewicz – Star
Dadaj w Dadaju, Januszowi Skowrońskiemu –
Tewes – Bis Barczewo, Markowi Storoniańskiemu z Tumian, Krzysztofowi Storoniańskiemu z firmy EBO, Andrzejowi Fabiańskiemu
z Warszawy, Zbigniewowi Gnatowskiemu
z Jezioran, Małgorzacie i Markowi Adamczyk –
Hotel Azzun w Kromerowie, Hannie i Carlowi
Muddeman – firma Royal z Jezioran, Marii
Ciąg dalszy na str. 6
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Hej kolęda, kolęda Na barczewskiej scenie
Już po raz osiemnasty młodzi kolędnicy
stanęli w konkursowe szranki na scenie
barczewskiego domu kultury. Powiatowy
Przegląd Grup Kolędujących w grodzie na Pisą,
jak zawsze stał na wysokim poziomie. Impreza od
samego początku cieszy wielkim zainteresowaniem i przyciąga najlepsze grupy kolędujące.
Oczywiście nie inaczej było w mroźny piątek
7 grudnia 2012 roku.
Od prawie dwudziestu lat, wraz z początkiem
grudnia sala widowiskowa barczewskiego Domu
Kultury rozbrzmiewa kolędami i pastorałkami w
najlepszym dziecięcym wydaniu. Aż dziewięć
grup kolędników pokazało swój sposób na
kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
i Trzech Króli. Organizatorami wydarzenia były:
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
Urząd Miejski w Barczewie oraz Starostwo
Powiatowe w Olsztynie.
Poczynania młodych wykonawców oceniało
jury w składzie: Władysław Katarzyński
(przewodniczący), poeta, satyryk, dziennikarz
„Gazety Olsztyńskiej, Mariola ŁukowskaJuckiewicz, dyrektor Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie, Krystyna Szter, radna
Powiatu Olsztyńskiego, Małgorzata Bałusz,
dyrektor Szkoły Podstawowej w Lamkowie,
Teresa Lutarewicz, radna barczewskiej Rady
Miasta. Olsztyńskie starostwo reprezentował
Jacek Niedźwiecki, z działu promocji.
Wszystkich uczestników uroczyście powitała
prowadząca imprezę Marlena Kord.
Mocnym akcentem był występ pierwszej
grupy małych kolędników, a były nimi dzieciaki
z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Olsztynie.
Przedszkolaki zaprezentowały się w pięknych
strojach nawiązujących od bożonarodzeniowej
tradycji. Scenę we władanie objęli Trzej
Królowie, aniołowie i Święta Rodzina. Występ
uzdolnionych maluchów uzupełniały ciekawe
elementy scenografii. Z sympatycznych buzi
wydobywały się piękne kolędy i pastorałki. Jako
drudzy wkroczyli na scenę podopieczni ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Żardenikach. I jak zawsze podczas
barczewskiego przeglądu, kolędnicy z Żardenik
radzili sobie doskonale. Tuż po nich śpiewająco
zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Biskupcu. W bardzo
melodyjny i wzruszający sposób przedstawili
swoją wizję Świąt Bożego Narodzenia. Nic

dziwnego, że właśnie ta grupa zwyciężyła tego
dnia.
Ogromne brawa rozległy się po kolejnym
występie. A wszystko za sprawą przedszkolaków
z Przedszkola Miejskiego w Barczewie.
Sympatyczne smyki miały przepiękne stroje,
a kolędy w ich wykonaniu same wpadały w ucho.
Następne przedstawienie okraszone zostało
prezentacją multimedialną. Nie zabrakło w nim
diabła, który komunikował się w rytmie hip-hopu.
W tak nowoczesny sposób swój świąteczny
występ przygotowali uczniowie gimnazjum
w Purdzie.

Fot. A. Jędraszek(3)

Jako pierwszy przedstawiciel gospodarzy
wystąpił kabaret „Bez nazwy” z CKiPG w Barczewie. Jak zawsze z polotem, na wesoło i na
wysokim poziomie. Opiekunem grupy jest
Agnieszka Chojnowska. Swoją wizję Świąt
Bożego Narodzenia przedstawili też uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Szczęsnem. Ich
przedstawienie stało na bardzo wysokim
poziomie i zebrało gromkie brawa publiczności.
Uznanie jury, też nie podlegało wątpliwości.
Skład sędziowski przyznał młodym aktorom
drugie miejsce.

Kolejnym przedstawicielem Domu Kultury
w Barczewie, byli wykonawcy określający się
żartobliwym mianem - kabarecik „Berecik”.
Przedstawienie także na wesoło i ze świetnym
scenariuszem. Ostatnim zespołem, który wystąpił
na scenie domu kultury był kabaret „Garfield”,
działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Barczewie. Spektakl był godnym uwieńczeniem całego przeglądu. Tuż po występie, każdy
z uczestników otrzymał słodki upominek.
Oczywiście, z uwagi na charakter imprezy był
nim… czekoladowy Mikołaj.
Powiatowy Przegląd Grup Kolędujących
2012 to już historia. Warte podkreślenia, że każde
z zaprezentowanych w tym roku przedstawień
wyróżniało się oryginalnym scenariuszem.
Opiekunowie mocno się napracowali nad
doborem tekstów, co przełożyło się na bardzo
przyjemny odbiór. Oczywiście to też rezultat
ogromu pracy wykonanej przez dzieci w ostatnich
tygodniach. Występ każdej grupy nie mógł
przekroczyć 20 minut. Poziom prezentacji
napawa optymizmem. To dowód na czynne
kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia
i Trzech Króli przez dzieci i młodzież. Jury
oceniało przede wszystkim: stroje charakteryzujące postacie, dobór tekstów i stronę
muzyczną ze szczególnym uwzględnieniem
tradycji Warmii i Mazur oraz ogólny wyraz
artystyczny. Miejmy tylko nadzieję, że grupy
kolędujące, zaprezentują się też szerszej
publiczności, odwiedzając mieszkańców w swojej okolicy. Cóż to bowiem za Boże Narodzenie
bez kolędników. Jak śpiewająco cieszyć się
z nadejścia najpiękniejszych polskich Świąt,
możemy uczyć się od najmłodszych.
XVIII Powiatowy Przegląd Grup Kolędującyh
wyniki:
1 miejsce - Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu
2 miejsce - Szkoła Podstawowa w Szczęsnem
3 miejsce:
- Kabaret “Garfield” - Miejska Biblioteka
Publiczna Barczewo
- „Kabarecik Berecik” - CKiPG w Barczewie
wyróżnienia
- Przedszkole Miejskie w Barczewie
- Przedszkole Miejskie nr 2 w Olsztynie
Nagrodę specjalną otrzymał Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Żardenikach. Nagrodę dla
najlepszego aktora otrzymała Paulina Borzymowska z Biskupca
Grzegorz Gawrylczyk

Koncert poezji śpiewanej “Świecowisko” w Domu Kultury
Program „Świecowisko” na stałe wpisał się
w barczewski kalendarz kulturalny. W tym roku,
w piątek 22 listopada br., w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
odbył się wieczorny koncert poezji śpiewanej.
Prowadzący spotkanie Adam Jędraszek przywitał
goszczący po raz kolejny w Barczewie olsztyński
zespół wokalny - Grupę TAK. W ponad
godzinnym koncercie, wyszukanym zestawie
utworów wykonawcy na chwilę przenieśli
słuchaczy w wesoły nastrój, pełen humoru.
Prowadzący zespół Tomasz Salej wspomniał, że
Grupa TAK od ponad dwudziestu lat wciąż
tworzy, a teksty najczęściej pisze on sam jak
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i „samo życie’. W wieczornym koncercie poezji
śpiewanej obok utworów smutnych znalazły się
i wesołe, a także romantyczne. Zaczęło się od
piosenki „Przytul mnie”, po poezję naszych
wieszczów, twórczość Andersa, o poezji, miłości
smutnej i wesołej, syndromie dnia drugiego,
Mendelsonie, o maju. Nie zabrakło utworu z półki
bluesa i na nutkę rocka. Śpiewał zespół i śpiewała
publiczność, a wszystko to dzięki profesjonalizmowi Tomasza Saleja, opisującego przed
wykonaniem powstawanie utworu. Jednym
słowem uczestnicy spotkania mieli wspaniałą
ucztę muzyczną. Na koniec duże brawa i bis.
Ciąg dalszy na str. 12
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Wydarzenia

Galeria Sztuki
„Synagoga”

Wernisaż wystawy PANTA RHEI II

Wernisaż Fajnej
Grupy Artystycznej
19 października b.r. w barczewskiej Galerii
Sztuki „Synagoga”, przy ul. Kościuszki można
było obejrzeć wernisaż wystawy Fajnej Grupy
Artystycznej „FAŁDY”. Gości wernisażu, w tym
licznie przybyłą młodzież, przywitała Krystyna
Szter, prezes barczewskiego oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”.
Dr Anna Drońska, wykładowca akademicki na
Wydziale Sztuki Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie, przedstawiła kulisy
powstania Fajnej Grupy Artystycznej. Nie
zabrakło prezentacji autorów wystawianych
prac. W wernisażu wzięli udział: Magdalena
Dudek, Dagmar? Feldmann, Jolanta Kosel,
Kamil Baranowski, Maciej Załuski, Martyna
Jakubowska, Joanna Kaczmarczyk i Izabela
Siembida.
Jest to pierwsza prezentacja dokonań młodych
artystów. Wszystkie prace zaprezentowane
w Barczewie powstały w zeszłym roku. Zdaniem
Anny Korybut-Dziemidowicz, komisarza
wystawy podążają one z nurtem XXI wieku. To
spojrzenie „młodych” na współczesny świat .
Martyna Jakubowska swoim pracom nadała
tytuł „Motylki”. Dotyka w nich problemu
zaburzeń odżywiania o podłożu psychicznym.
Dagmar? Feldmann i jej „Plecisko”, to osobiste
zaangażowanie w zagadnienia związane
z ekologią , recyklingiem, prawa człowieka
i zwierząt. Kolejny autor, Maciej Załuski swój
cykl prac malarskich opatrzył tytułem. „Zwierzenie”. Jego obrazy są efektem przemyśleń
dotyczących relacji „człowiek- zwierzę”. Jolanta
Kosel, w swoich pracach pt. „Futro”, sygnalizuje
problem bólu i cierpienia zwierząt, spowodowany podążaniem za modą na „naturalne
okrycia”. „Młode stare piersi” Kamila Baranowskiego, to licencjacka praca dyplomowa
powstała w pracowni artystycznej pod
kierunkiem dr Anny Drońskiej. Zaprezentowane
w „Synagodze” prace Izabeli Siembieda, są
swego rodzaju refleksją na temat upływającego
czasu. Młoda artystka przedstawiła wizualną
opowieść o zmieniających się na przestrzeni
wieków, relacjach między człowiekiem
(wytworami jego wyobraźni), a naturą.
Natomiast prace Magdaleny Dudek i Joanny
Kaczmarczyk niosą przekaz filozoficzny.
Podobnie jak zaprezentowane w galerii prace pt.
„Stanowić jedność”, są przekładem na środki
artystycznego wyrazu, zainteresowań związanych ze współczesną myślą ekologiczną.
Komisarz wystawy Anna Korybut-Dziemidowicz podkreśla, że oglądając prace, które
powstały na olsztyńskiej uczelni, ma się
wrażenie, że wiszą one w europejskich galeriach.
Stąd skierowane pod adresem młodych artystów
zaproszenie, do indywidualnej prezentacji
swoich dokonań w barczewskiej Galerii Sztuki
„Synagoga”.
Wojciech Zenderowski

6

W środę, 21 listopada br., odbył się kolejny
wernisaż w Galerii Sztuki „Synagoga”. Gospodarz Krystyna Szter, prezes barczewskiego
oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”, serdecznie przywitała
Piotra Dondajewskiego, autora wystawianych
prac oraz członków chóru „Moderato” pod
dyrekcją Danuty Nowakowskiej, działającego
przy Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie. Równie serdecznie zostali
powitani wszyscy przybyli goście, a szczególnie
miłośnicy sztuki.
Spotkanie z twórczością Piotra Dondajewskiego zapoczątkował występ chóru
„Moderato”. W repertuarze chóru znalazły się
pieśni nawiązujące do 94 rocznicy Święta
Niepodległości, które m.in. chórzyści
zaprezentowali 10 listopada w Biskupcu.
Chórzyści zaśpiewali: „Pieśń konfederatów”,
„Ułani ułani”, „Przybyli ułani” i „Piechota”.
W części drugiej usłyszeliśmy „Pieśń flisaków”,
„Mały biały domek”, „Oj żeglujże żeglarzu”,
„Koń”, „Jesienne róże”, „Tango Milonga”,
a kończąc na zestawie ulubionych utworów.
Komisarz Anna Korybut-Dziemidowicz,
otwierając wernisaż nadmieniła, że autor
wystawianych prac jest znany w Barczewie.
Piotr Dondajewski jest absolwentem Wydziału
Projektowania Plastycznego PWSSP w Gdańsku, gdzie uzyskał dyplom na kierunku
Projektowanie Graficzne w 1977 roku. Od 1981
Ciąg dalszy ze str. 4

roku należy do Okręgu ZPAP w Toruniu, a od
1989 roku do Okręgu Olsztyńskiego. Od 2002
roku przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa
Zarządu Okręgu Olsztyńskiego ZPAP. Grafik,
malarz, pedagog. Uczył też plastyki w mrągowskich szkołach. Ma na swoim koncie wiele
nagród i wyróżnień oraz odznaczenie „Zasłużony Działacz Kultury”. Tworzy w dziedzinie
grafiki, plakatu i grafiki komputerowej. Autor
wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych.
Sam autor przedstawiając swoją twórczość
sięgnął do początku ich tworzenia i powstawania oraz co chciał w nich pokazać i przekazać. Mówił o naturze, gdzie pragnął
zatrzymać przemijanie wzorując się na
prezentowanych pracach. Końcowym akordem
wernisażu były życzenia i podarki. Piotr
Dondajewski gospodarzom Galerii Sztuki
„Synagoga” podarował piękną publikację
„Kuchnia Żydowska”. Natomiast od zarządu
SSK „Pojezierze” dyplom otrzymała dyrygent
chóru „Moderato” Danuta Nowakowska za
zorganizowanie dziewięciu koncertów w 2012
roku. Taki sam otrzymała Wiesława Pasik,
autorka licznych indywidualnych i zbiorowych
wystaw w Galerii Sztuki „Synagoga”. Było
dużo kwiatów dla chórzystów z „Moderato”
i duży tort w 9. rocznicę jego działalności.
Tekst i foto: Wojciech. Zenderowski

„Warmia Gaudet et Cantat” Ramsowo 2012

Fot. S. Kozłowska

i Reinchardowi Human z Leszna, Krystynie
Szter, Tadeuszowi Sulińskiemu, Marioli
i Markowi Jakubiak, Adamowi Chodań,
Państwu Leiman z Jezioran, Beacie i Pawłowi
Przybylskim, Janinie i Markowi Gołę-
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biewskim, Elżbiecie i Andrzejowi Dzikowskim, Dorocie i Edwardowi Kaczorowskim,
Eleonorze i Marianowi Mańkowskim, Ani
Limontas i Markowi Kuziuta, Janowi i Jerzemu
Potorskim – Krokus Krokowo, Teresie i
Ryszardowi Wagner.
Za patronat medialny serdecznie dziękujemy telewizji kablowej Macrosat, Gazecie
Olsztyńskiej, Radiu Olsztyn iTVP Olsztyn.
Jednocześnie pragniemy poinformować, że
rozpoczęliśmy przygotowania do VI Edycji
naszych koncertów, na które już teraz serdecznie
zapraszamy.
W imieniu organizatorów
Eleonora Mańkowska

Informacje
Dzień Seniora w gminie Barczewo

Symbol pamięci i wdzięczności
W październiku b.r., Zarząd Koła nr 17,
Krajowego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów, zorganizował uroczyste spotkanie,
w ramach obchodów Światowego Dnia Seniora,
które przypada 14 października.
Agnieszka Chojnowska, prowadząca uroczystość w sali widowiskowej, w imieniu
własnym i Marioli Łukowskiej-Juckiewicz,
dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy,
przywitała wszystkich przybyłych. Zwracając się
do zebranych powiedziała, że „Dzień Seniora”, to
wyjątkowy symbol pamięci i wdzięczności
kierowany do ludzi, którzy pamiętają wydarzenia
minionego wieku. Znają smak poniewierki,
przeżyli lęk o siebie, bliskich i rodzinę. Na
własnej skórze zaznali niedostatku. Pomimo tych

Prestiżowa Nagroda
Prezydenta Olsztyna
im. Feliksa Nowowiejskiego
dla Barczewianina

Kapituła dorocznej Nagrody Prezydenta
Olsztyna im. F. Nowowiejskiego w dziedzinie
sztuki muzycznej postanowiła w tym roku
nagrodzić mieszkańca Barczewa - Jana
Połowianiuka. W laudacji wygłoszonej podczas
gali wręczenia nagrody w sali koncertowej
Filharmonii Warmińsko – Mazurskiej podkreślono ogromne osiągnięcia laureata w dziedzinie
chóralistyki, kilkadziesiąt zdobytych nagród na
prestiżowych konkursach i festiwalach
muzycznych krajowych i międzynarodowych.
Wymieniono także liczną działalność
koncertową, fonograficzną i organizacyjną
w sferze popularyzacji twórczości samego
Feliksa Nowowiejskiego, m.in. zainicjowanie
festiwalu chóralnego i sesji naukowej
w Barczewie, wydanie płyty CD z kompozycjami Nowowiejskiego, zrealizowanie wystawienia oratorium „Znalezienie św. Krzyża”.
Zaakcentowano również ostatni spektakularny
sukces barczewskiego muzyka, znalezienie się
z prowadzonym przez niego Akademickim
Chórem „Bel Canto” w oficjalnej muzycznej
polskiej delegacji na uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II w Watykanie wraz
z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego
Radia z Katowic i dokonanie tam światowego
prawykonania dzieła Michała Lorenca „Missa
magna beatyficationis”.
Nagroda Prezydenta Olsztyna im. Feliksa
Nowowiejskiego jest wręczana od 2010 roku.
Laureata wskazuje 10-osobowa kapituła
wybitnych przedstawicieli olsztyńskiego świata
muzyki i kultury. Jan Połowianiuk jest zatem
trzecim w historii laureatem tej wysoce
prestiżowej nagrody.
w.w.

trudnych doświadczeń, dokonali rzeczy
niezwykłych. Zakładali własne rodziny,
wychowywali kolejne pokolenia, zapewniając
swoim dzieciom, wnukom i prawnukom poczucie
życiowego bezpieczeństwa. Przewodnicząca
Danuta Zadobiuk, w imieniu Zarządu Koła nr 17,
Krajowego Związku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów przywitała wszystkich emerytów
i rencistów przybyłych na spotkanie. W gronie
gości nie zabrakło Barbary Sokolnickiej
i członkini Zarządu Stanisławy Borusiak
z Rejonowego Oddziału Polskiego Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Olsztynie,
Lecha Jana Nitkowskiego, burmistrza Barczewa,
Jarosława Złotkowskiego, dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie oraz
Grażyny Sadowskiej, opiekunki z Domu
Dziennego Pobytu, działającego przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie.
Burmistrz Barczewa, Lech Jan Nitkowski,
zwracając się do bohaterów uroczystości,
przywołał osobiste wspomnienia. Nie zabrakło
w nich przywołania postaci rodziców, uznania dla
trudnej roli wychowawców. Gospodarz miasta
i gminy z wielkim szacunkiem odniósł się do
przedstawicieli starszego pokolenia, ważnej
części każdej społeczności. Składając na ręce
przewodniczącej Danuty Zadobiuk bukiet
kwiatów, Lech Nitkowski życzył wszystkim
seniorom szczęścia i zdrowia.
W poetycko-artystycznej części spotkania
wystąpili: Magdalena Łowkiel, Agnieszka
Chojnowska, Janina Gruda, Bronisław Pączyński, Marian Auguścik oraz Janina Domurad.
Uroczystość uświetnił
barczewski zespół
wokalny „Pokolenia”, pod dyrekcją Adama
Jędraszka, działający przy Centrum Kultury
i Promocji Gminy. Przy stole zastawionym
łakociami czas upływał w radosnym nastroju. Nie

zabrakło dobrego humoru i dowcipów, którymi
zabawiała wszystkich Jadwiga Janicka. Na
koniec, panie z Zarządu Koła nr 17, Krajowego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
wręczyły kwiaty Agnieszce Chojnowskiej
i Magdalenie Łowkiel, dziękując za profesjonalne, ciepłe i serdeczne poprowadzenie
spotkania, a także Adamowi Jędraszek – liderowi
zespołu wokalnego „Pokolenia” - z podziękowaniem dla całego zespołu.
Przewodnicząca Danuta Zadobiuk, za
naszym pośrednictwem pragnie podziękować
sponsorom, dzięki którym barczewskie obchody
Dnia Seniora mogły się odbyć: Marioli
Łukowskiej-Juckiewicz, dyrektor Centrum
Kultury i Promocji Gminy, Annie Hak, właścicielce Cukierni - Kawiarni „Cynamon”
mieszczącej się przy ul. Słowackiego 5
w Barczewie, Małgorzacie Gralak, właścicielce
Sklepu Spożywczo - Cukierniczego „Delicja”
przy ul. Wojska Polskiego i Sklepu PiekarniczoCukierniczego „U Marcela”, przy ul. Mickiewicza 8 w Barczewie. Organizatorzy dziękują
także paniom z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz członkom Zarządu w składzie:
Danuta Łowkiel, Izabela Dziedziula, Krystyna
Grunwald i Eugeniusz Radomski za pomoc przy
zorganizowaniu spotkania.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie

Andrzejki w przedszkolu w Ramsowie

Fot. Archiwum

Dzień 28 listopada w przedszkolu w Ramsowie zaczął się magicznie. Lany wosk, świece, serca, muzyka od
rana… - wszystko wskazywało na to, że będzie to czas wróżb i czarów.Najpierw dzieci z radością poznawały
andrzejkowe tradycje. Następnie oficjalnie odbyły się wróżby. Każdy przedszkolak zaczął od lania wosku
i odczytywania co sobie wywróżył. Za pomocą wędrujących bucików, serduszek z imionami, serduszek
pływających w wodzie i innych tajemniczych przedmiotów dzieci dowiadywały się, czy spełnią się ich marzenia.
Dzięki wróżbie „SERCA” dowiedziały się jak na imię będzie miała miłość. Tańce przy muzyce dopełniły wesołej
zabawy. Wróżka Asia, która towarzyszyła przez cały dzień, radośnie zachęcała dzieci do tańca. Nasz taneczny
dzień osłodziły pyszności upieczone przez nasze mamy.
Niezależnie, czy wróżby spełnią się, czy nie, warto było bawić się razem z nami w naszym przedszkolu.
Joanna Baran-Niska

GAZETA SAMORZĄDOWA 11 (230) grudzień 2012

7

Informacje

Wyróżnienie ekologiczne dla Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II w Łęgajnach
Międzynarodowy Certyfikat ,,Zielonej Flagi” już po raz trzeci.
20 listopada 2012 r. w Olsztyńskiej Szkole
Wyższej odbyła się I Regionalna Konferencja
Programu Szkoły dla Ekorozwoju. Oprócz
przemówień zaproszonych gości m.in. prezesa
WFOŚiGW i dyrektora W-MODN w Olsztynie,
p. Beata Kunc – koordynatorka programu
Szkoły dla Ekorozwoju z Fundacji Partnerstwo
dla Środowiska w Krakowie - przedstawiła nam
program Szkoły dla Ekorozwoju oraz
przybliżyła nam plany na przyszłość. Kulminacyjnym jednak punktem konferencji, na
który wszyscy czekali było wręczenie
międzynarodowych certyfikatów „Zielonej
Flagi” oraz tytułów Lokalnego Centrum
Aktywności Ekologicznej. Obie nagrody
otrzymują placówki, które w szczególny sposób
dbają o naszą przyrodę, włączając przy tym
najbliższe środowisko lokalne.
Nasza szkoła w tym roku szkolnym zdobyła
certyfikat „Zielonej Flagi” już po raz trzeci.
Wszyscy bardzo się ucieszyliśmy, że nasza
praca i działania na rzecz środowiska została
doceniona. Codziennie staramy się podnosić
świadomość uczniów , ich rodziców w zakresie
ochrony przyrody, oszczędzania energii, czy
prawidłowego gospodarowania odpadami.
W celu ubiegania się o certyfikat kierowaliśmy
się metodą 7 kroków:
- powołanie lokalnego komitetu – grupy
roboczej,
- przeprowadzenie audytu ekologicznego,
- opracowanie kodeksu ekologicznego,
- opracowanie programu działań i jego
wykonanie,
- monitoring oddziaływania na środowisko (ślad
ekologiczny) oraz zajęcia dydaktyczne w ramach programu nauczania,
- akcje informacyjne i współpraca z partnerami
zewnętrznymi,
- audyt podsumowujący.
Przez cały rok szkolny włączaliśmy dzieci,
ich rodziców, personel szkoły w wiele
przedsięwzięć o charakterze ekologicznym,
systematycznie działając na rzecz naszego
środowiska. Nawiązaliśmy współpracę z wieloma instytucjami
między innymi: Olsztyńskim Centrum Edukacji Ekologicznej,
Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych,
Nadleśnictwem Olsztyn, Kołem Łowieckim
,,Żubr” w Olsztynie.
Już na początku roku powołaliśmy komitet
lokalny - grupę roboczą – nadzorującą realizację
postawionych zadań w celu uzyskania
certyfikatu. Należą do niej pani dyrektor,
nauczyciele naszej szkoły, rodzice z rady
rodziców, osoby z instytucji z którymi
współpracujemy i uczniowie . Przeprowadzono
na początku roku szkolnego szkolny audyt,
który dotyczył szkolnej polityki związanej
z ochroną środowiska, prowadzonej edukacji
ekologicznej pod kątem ochrony środowiska.
Wzbogacono „Kodeks Ekologiczny”. Opracowano roczny plan pracy. Na bieżąco upowszechnialiśmy wiedzę o podejmowanych
działaniach ekologicznych w naszej szkole
poprzez systematyczne zamieszczanie artykułów na stronie internetowej szkoły, stronie
Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej,
prasie lokalnej , w czasopiśmie myśliwych pt. ,,
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Brać Myśliwska” i audycjach telewizyjnych
nagrywanych w naszej szkole przez telewizję
Olsztyn i TVP 1.
Koordynator działań p. Mirosława Werbowy i dyrektor szkoły p. Elżbieta Kozłowska
uczestniczyły dnia 20 listopada 2012 r. w I Regionalnej Konferencji Szkół dla Ekorozwoju
przywożąc nam z Olsztyna Zieloną Flagę,
prezenty i podziękowania. Zachęceni do
działania, wyedukowani ekologicznie, pełni
nowych pomysłów pragniemy dalej aktywnie
działać na rzecz ekologii w naszej szkole.
Otrzymany Certyfikat będzie nas zachęcał do
ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw
ekologicznych w naszej szkole. 18 szkół
i przedszkoli z Warmii i Mazur w tym roku
otrzymało certyfikat Zielonej Flagi trzeci raz
z rzędu, za co dodatkowo Kapituła zadecydowała wyróżnić je przyznaniem certyfikatu
na okres kolejnych trzech lat, wśród nich
znalazła się nasza szkoła.
Certyfikat Zielonej Flagi na okres 3 lat
otrzymują:
Szkoła Podstawowa nr 18 w Elblągu
Szkoła Podstawowa w Waśniewie-Grabowie
Szkoła Podstawowa w Łęgajnach
Przedszkole Miejskie nr 10 w Olsztynie
Przedszkole Miejskie nr 17 w Olsztynie
Przedszkole Miejskie nr 19 w Olsztynie
Przedszkole Miejskie nr 37 w Olsztynie
Przedszkole Miejskie w Lubawie
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
w Lidzbarku Warmińskim
Gminne Przedszkole "Jasia i Małgosi"
w Lipowcu
Przedszkole Miejskie nr 31 w Olsztynie
Przedszkole nr 6 "Pod Zielonym Parasolem"
w Morągu
Przedszkole Publiczne nr 5 w Lidzbarku
Warmińskim
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłębowie
Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu
Szkoła Podstawowa w Dubeninkach
Szkoła Podstawowa w Żelaznej Górze
Szkoła Podstawowa w Pogorzeli
Mirosława Werbowy
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„W zdrowym ciele zdrowy duch
– więc nie pal przy mnie”
Podsumowania konkursu

Fot. Archiwum(2)

15 listopada w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyła się uroczystość z okazji
Światowego Dnia Rzucania Palenia zorganizowana przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Olsztynie, Starostwo
Powiatowe i Urząd Miasta w Olsztynie. Na
uroczystość zostały zaproszone dzieci będące
laureatami konkursu plastycznego „W
zdrowym ciele zdrowy duch – więc nie pal przy
mnie” oraz ich rodzice i nauczyciele.
Przedszkolaki z naszego przedszkola także
brały udział w konkursie. Komisja nagrodziła
pracę Aleksandry
Michalskiej
z grupy
Smerfów.
Gości powitali, a następnie wręczali małym
artystom nagrody i dyplomy: starosta Mirosław
Pampuch, Małgorzata Bogdanowicz-Bartnikowska, wiceprezydent Olsztyna, Teresa Parys,
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Olsztynie oraz Zbigniew Szczypiński,
członek Zarządu Powiatu w Olsztynie.
Na zakończenie uroczystości wszyscy
zaproszeni goście obejrzeli wystawę nagrodzonych prac plastycznych, która wzbudziła
ogromne zainteresowanie. Odbyła się również
sesja zdjęciowa laureatów konkursu z organizatorami imprezy, a TVO – Telewizja Olsztyn
przeprowadziła wywiady z laureatami, ich
rodzicami oraz organizatorami imprezy.
Bożena Szewc

Informacje
Lokalne Centrum Edukacji Ekologicznej

Certyfikat krajowy w rękach przedszkolaków z Łęgajn
20 listopada 2012r. w Olsztyńskiej Szkole
Wyższej im. Józefa Rusieckiego odbyła się
Regionalna Konferencja „Szkoły dla Ekorozwoju”. Podczas uroczystości zostały
wręczone Certyfikaty: Zielonej Flagi i Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej, które
przyznaje fundacja Partnerstwo dla
Środowiska z siedzibą w Krakowie.
Na uroczystość przybyła Beata Kunc
krajowy koordynator programu, Alicja Szarzyńska kierownik Olsztyńskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej, Tadeusz Ratyński
prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie
oraz Justyna Raczyńska.
Nasze przedszkole za działania ekologiczne

w roku szkolnym 2011/2012 uzyskało krajowy
Certyfikat Lokalnego Centrum Edukacji
Ekologicznej. W ramach realizacji programu
„Szkoły dla Ekorozwoju” aktywnie włączyliśmy się do zbiórki surowców wtórnych.
W wojewódzkim konkursie „Zbieraj makulaturę - oszczędzaj naturę” zajęliśmy II
miejsce. Zbieramy nakrętki dla Fundacji
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Współpracujemy z Organizacją Odzysku Reba. Na
posesji przedszkola został utworzony ogród
petrograficzny. W ogrodzie przedszkolnym
pojawiły się nowe rośliny, krzewy ozdobne
oraz okazałe dinozaury. Przedszkolaki brały
aktywny udział w konkursach plastycznych na
szczeblu gminnym, wojewódzkim, ogólno-

polskim zdobywając w nich nagrody. Dzieci
wzięły dwukrotnie udział w Świątecznej
Zbiórce Żywności. Uczestniczyły wielu
akcjach ekologicznych i kampaniach. W naszym przedszkolu realizowano szereg programów ekologicznych, m.in. „Kubusiowi
Przyjaciele Natury”, „Ogród - ostoja zwierząt”,
„Pięciolatki segregują odpadki”.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili
się do naszego sukcesu m.in. rodzicom,
sponsorom, OCEE, WFOŚiGW w Olsztynie,
Dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Łęgajnach.
Bożena Szewc
Koordynator programu
Szkoły dla Ekorozwoju

Z Przedszkola Miejskiego w Barczewie…

Aktualności przedszkolne

We wrześniu 2012 roku rozpoczął się
kolejny rok szkolny w Przedszkolu Miejskim
w Barczewie. Już od pierwszych dni swoje
zabawy, odkrywanie i poznawanie świata
społecznego i przyrodniczego zainicjowały
przedszkolaki we wszystkich dziewięciu
grupach, większość będąc w kolejnej grupie
z rówieśnikami, najmłodsi – przeżywając
dopiero pierwsze kroki w przedszkolu.
Wszystkim każdego dnia towarzyszą uśmiechy
i wszechstronna aktywność, którym na co dzień
przyświeca myśl „Radość wzrastania to radość
odkrywania i radość tworzenia”.
W przedszkolu odbyło się już
kilka uroczystości, w których uczestniczyła społeczność przedszkolna,
a także zapraszani goście, m.in.
Święto Drzewa, Święto Niepodległości, 49 Urodziny Przedszkola.
Ważnym dniem w grupach
pierwszych był dzień Pasowania na
Przedszkolaka - dzieci świetnie się
przygotowały, zdały swój pierwszy
egzamin, który nagrodzony został
włączeniem dzieci przez panie
Dyrektorki do grona prawdziwych
przedszkolaków. W każdej grupie
uroczyście obchodzone są urodziny
każdego dziecka – są serdeczne
życzenia, rysunkowe upominki i słodki poczęstunek. Co miesiąc w naszym przedszkolu gościmy artystów – aktorów
teatralnych, dzieci z ciekawością oglądają
przedstawienia, niejednokrotnie sami je
współtworząc świetnie się przy tym bawiąc.
Obejrzeliśmy już bajki pt. „Królewna Śnieżka
i siedmiu krasnoludków”, „Kopciuszek”,
„Doktor Dolittle”, w których bardzo podobały
się dzieciom przygody bohaterów, piękne stroje
i ciekawa scenografia. Od lat w Przedszkolu
kolejne grupy dzieci poszerzają i rozwijają
swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach ośrodków zainteresowań: plastycznym,
muzycznym, teatralnym i ekologicznym. Jest to
bardzo ciekawy projekt, który poszerza ofertę
edukacyjną placówki, pozwala realizować się
dzieciom i nauczycielkom, efekty jego działań
są widoczne w placówce i poza nią. Projekt ten
został zgłoszony i jest realizowany jako

innowacja pedagogiczna.
Wychowankowie Przedszkola biorą udział
w wielu konkursach z różnych dziedzin, w których mają możliwość zaprezentować swoje
zainteresowania i uzdolnienia, zdobywają
nagrody i wyróżnienia na miarę własnych
możliwości, jednocześnie promując placówkę
w bliższym i dalszym środowisku.
W tym roku mamy już pierwszych
laureatów: nagrodę w Ogólnopolskim XVIII
Konkursie Plastycznym „Moje miasto – moja
miejscowość. Miasto nocą” organizowanym

przedszkola Pani Iwona Duchniewicz wraz
z pracownikami i dziećmi przygotowała
uroczystą oprawę z okazji prezentacji. Na
uroczystość zaproszono wielu gości: Burmistrza
Miasta Pana Lecha Jana Nitkowskiego,
Przewodniczącego Rady Miasta Pana Zbigniewa Chlubickiego, Dyrektor MZOiZ Panią
Hannę Chyżyńską, Przewodniczącą Komisji
Oświatowej Panią Teresę Lutarewicz, Specjalistę ds. budownictwa w MZOiZ Pana Andrzeja
Juszczyka, Przewodniczącą Rady Rodziców
Panią Małgorzatę Hajduk. Wszyscy obecni
z okazji prezentacji kuchni mogli
podziwiać krótki występ przedszkolaków, pięknie odnowioną oraz
wyposażoną w nowy sprzęt kuchnię.
Dyrektor przedszkola podziękowała
wszystkim osobom związanym z powstaniem odnowionej i zmodernizowanej kuchni, w której przygotowywane są codziennie świeże i zdrowe
posiłki. Przede wszystkim dziękowała
Władzom Miasta Barczewa za środki
na remont. Podziękowanie wręczyła
Burmistrzowi Panu Lechowi Janowi
Nitkowskiemu.
Kontynuując wieloletnią współpracę
z Domem Pomocy Społecznej w Barczewie, także w tym roku szkolnym
odbyły się już wizyty przedszkolaków
Fot. Archiwum
w DPS – ie z okazji Święta Niepoprzez Miejski Dom Kultury im. I. Kwinto
dległości. Duże zaangażowanie przedszkow Lidzbarku Warmińskim, wyróżnienie w Konlaków i mieszkańców DPS – u świadczą, że
kursie Plastycznym „W zdrowym ciele zdrowy
możliwe i obustronnie owocne jest łączenie
duch – więc nie pal przy mnie” organizowanym
pokoleń, przełamywanie barier oraz uczenie
przez Państwową Inspekcję Sanitarną
wrażliwości i tolerancji od najmłodszych lat
w Olsztynie i Powiat Olsztyński. Przygotowłaśnie poprzez wspólną zabawę, śpiewy, gry,
wujemy się aktywnie do dalszych konkursów
prace plastyczne i prezentacje artystyczne, co
i przeglądów, które zawsze sprawiają dzieciom
jest także źródłem wielu przeżyć i wzruszeń.
wiele radości. Od wielu lat przedszkole bierze
Przedszkole posiada swoją stronę interudział w kampanii społecznej „Cała Polska
netową (www.przedszkolebarczewo.pl), na
czyta dzieciom”, w ramach której różne osoby:
której znajdują się relacje i opisy aktualnych
rodzice, babcie, rodzeństwo, nauczycielki
działań, przedszkolnych uroczystości i
czytają dzieciom książki, wiedząc, że jest to
wydarzeń w grupach, słowa kierowane do
bardzo ważne dla ich rozwoju.
rodziców, galerie fotografii i ważne ogłoszenia.
Podczas wakacyjnej przerwy w przedszkolu przeprowadzono remont kuchni. W dniu
Barbara Kozłowska, Sylwia Polewacz
18 października 2012 r. nastąpiła uroczysta
prezentacja zmodernizowanej kuchni. Dyrektor
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Historia

Barczewskie Kalendarium
Grudzień
01.12.1947 – naczelnikiem więzienia w Barczewie został por. Sewer Rozen..
01.12.1987 – dla wychowanków Schroniska dla
Nieletnich w Barczewie zapewniono udział
w niedzielnej Mszy św.
01.12.1995 – naczelnik Zakładu Karnego w Barczewie postawił w stan likwidacji przywięzienne
Gospodarstwo Pomocnicze typ 09.
03.12.1849 – w Barczewie, w drugi dzień Bożego
Narodzenia oddano do użytku Dom Miłosierdzia
dla chłopców.
03.12.1997 – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki w Barczewie ogłosił I Gminny
Konkurs Bożonarodzeniowy.
06. 12.1882 – urodził się Józef Liszewski, kupiec
i właściciel sklepu w Barczewie.
06.12.1972 – radni na XXI Nadzwyczajnej Sesji
WRN uchwalili utworzenie z dniem 1 stycznia
1973 roku gminy Barczewo.
07.12.1914 – zmarł w Olsztynie ks. Józef
Kiszporowski – obrońca języka polskiego i organizator bibliotek parafialnych.
07.12.1937 – tego dnia wszyscy żydowscy kupcy
w Barczewie zobowiązani zostali do składania
oświadczeń na policji o dobrowolny oznakowaniu swoich sklepów jako żydowskie
/Gwiazda Dawida/.
09.12.1768 – biskup warmiński Ignacy Krasicki
wydał dekret zabraniający sprowadzania na
Warmię gorzałki z państw sąsiedzkich.
10.12.1912 – jak donosi „Gazeta Olsztyńska”
kupiec pan J. Zaborosach z Barczewa sprzedał
swą posiadłość 78 morgową w Zerbuniu panu
Pliszce ze Stryjewa. Przejęcie już nastąpiło.
10.12.1933 – w kościele św. Anny w Barczewie
odbyło się trzynastogodzinne nabożeństwo
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.
10.12.1997 – z Barczewa na Wileńszczyznę
wyjechał transport książek i odzieży. Pomysłodawcami tego przedsięwzięcia byli nauczyciele
biblioteki szkolnej i szkolne koło PCK
w Barczewie. 15.12. 1946 – Burmistrz Barczewa
Władysław Pacocha-Puchowski złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska.
17.12.1945 – podano do publicznej wiadomości
obwieszczenie o wprowadzeniu na obszarze
okręgu mazurskiego sądów doraźnych, którym
podlegały zabójstwa, branie łapówek przez
urzędników, rozbój, kradzieże pod pozorem
czynności urzędowej, umyślne nadużycie
władzy, szabrownictwo i akty gwałtu.
18.12.1927 – Koło Młodzieży w Barczewie
liczyło 30 członków.
22.12.1929 – Erich Koch powołał w Prusach
Wschodnich, Narodowo-Socjalistyczny Związek Chłopów i Osadników.
23.12.1907 – zmarł w Toruniu Ignacy Danielewski, działacz narodowy i oświatowy. W 1885
roku był organizatorem wiecu w Barczewie,
w obronie języka polskiego.
24.12.1946 – w świetlicy więzienia w Barczewie
dla funkcjonariuszy zorganizowano wspólną
wigilijną kolacje.
25.12.1982 – w Jedzbarku oddano do użytku
nowo wybudowaną kaplicę pw. św. Antoniego.
29.12.1921 – Agencja Konsularna w Olsztynie
informowała, że przy zakładaniu polskiej szkoły
w Starym Barczewie było 30 uczniów.
30.12.1782 – według statystyki ludność Barczewa liczyła 1562 osób.
30.12.1972 – przewodniczący Prezydium WRN
Sergiusz Rubczewski wręczył dla Lucjana
Szycha akt nominacyjny na naczelnika miasta
i gminy w Barczewie.
W. Zenderowski
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Działalność sióstr ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny
w Domu Pomocy Społecznej w Barczewie

Fot. Wartenburg. Wrzesień 1930 rok. Uczestnicy poświecenia Domu Starców św. Jerzego.

O obecności w naszym mieście sióstr ze
Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w Braniewie,
począwszy od 1876 roku pisaliśmy, opisując ich
działalność w dawnym Miejskim Szpitalu św.
Antoniego przy ul. Niepodległości 7, w Szpitalu
św. Antoniego przy ul. Niepodległości 9, w Szkole
dla Dziewcząt św. Katarzyny przy ul. Armii
Krajowej 1 oraz w przedszkolu przy ul.
Niepodległości 2. Ostatnim miejscem, które
wymaga przypomnienia, jest obecność i działalność sióstr w Domu Starców św. Jerzego przy
ul. Kraszewskiego 17.
Przypomnijmy, że inicjatorem i fundatorem
budowy, ówczasnego Krajowego Domu, był
Georg Graf von Brühl, wojewoda rejencji
olsztyńskiej. Z chwilą jego zbudowania, 29
września 1930 roku został poświęcony przez
wikariusza generalnego ks. Augusta Spannenkrebsa. Wówczas nosił nazwę: Okręgowy
Dom Starców św. Jerzego w m. Wartenburg. 25
września 1930 roku, miejscowy „Wartenburger
Zeitung” pisał, że dom, którym zarządzały ss.
Katarzynki ulokowany został na wzniesieniu
z widokiem na piękny krajobraz. Opleciony
krętymi parkowymi alejkami z fontanną, przy
której stały sarenki, ulubienice mieszkańców tego
domu. W jego wnętrzu nie brakowało kwiatów
i zieleni. Całość przepełniona była nieskazitelną
czystością i melancholijną ciszą długich korytarzy
i przytulnych pokoi. Wszystko zawdzięczać
można było siostrom zakonnym. W 1930 roku
dobudowano pomieszczenia gospodarcze. Na
początku 1931 roku, od strony wschodniej
rozpoczęto budowę drugiej części domu, już dla
zasobniejszych pensjonariuszy. Z chwilą jego
zbudowania we wrześniu 1932 roku, dom i kaplicę znajdującą się w środkowym skrzydle
budynku, na piętrze poświęcił kanonik i arcyprezbiter barczewski ks. Jan Heller, w obecności
ks. Leona Kamińskiego. Dopiero w 1934 roku
w kaplicy zamontowano trzy duże witrażowe
okna. Środkowy witraż przedstawiał patrona
Domu - św. Jerzego i jego walkę ze smokiem.
W prawym umieszczono postacie św. Anny i św.
Krzysztofa, który obejmuje Dzieciątko Jezus,
w lewym św. Szymona i św. Elżbietę. Kaplicę
urządzono z myślą o starszych i schorowanych
ludziach. Obok kaplicy znajdowała się zakrystia.
Także w 1932 roku, w parku wybudowano dom
pogrzebowy.

Opiekę nad starcami i chorymi objęły z polecenia ks. Biskupa, Siostry ze Zgromadzenia Sióstr
św. Katarzyny z Braniewa. Z chwilą uruchomienia
przełożoną była siostra Eugenia Hippler. Do pomocy miała trzy siostry opiekujące się przebywającymi w nim pensjonariuszami. W 1940 roku,
już z nazwy w Domu Starców św. Jerzego,
pracowało siedem sióstr, którym przewodziła
siostra Laurencja Friese. Jak pisała lokalna prasa –
zakonnice pełniły szlachetną służbę. W roku 1941
pracowało tam osiem sióstr. Były to: siostra M.
Laurencja Friese – przełożona, siostra M.
Donatilia Zimmermann, siostra M. Maximina
Ehm, siostra M. Paschalia Tietz, siostra M. Basilia
Zimmermann jako pielęgniarki, siostra M.
Hipolyta Schulz była kucharką, siostra M. Severa
Flakowska - praczka i na pół etatu pielęgniarka,
a siostra M. Alexia Gurski pracowała w biurze
szpitalnym i jako organistka. Potem było ich
dziewięć. Należy zaznaczyć, że siostry miały
zawsze do pomocy personel świecki.
W końcu grudnia 1944 roku na rozkaz władz
niemieckich, dom starców musiał być opróżniony
dla wojska. Pensjonariusze zostali podzieleni na
grupy i odesłani do innych domów opieki lub
krewnych.
12 stycznia 1945 roku pomieszczenia Domu
Starców św. Jerzego zajęte zostały przez sztab
Grupy Armii „Środek”, którym dowodził gen. płk
Georg Reinhard. 26 stycznia kpt. Hermann Ulrich,
dowodzący obroną miasta nakazał w opuszczonym Domu Starców św. Jerzego urządzić
lazaret dla rannych niemieckich żołnierzy. 30
stycznia od wczesnych godzin rannych rozpoczęto ich wywożenie. 19 maja 1945 roku, za radą
członków Zarządu Miasta, burmistrz Marceli
Wiśniewski nakazał zabezpieczyć budynek Domu
Starców i rozpocząć prace porządkowe i remontowe w celu przywróceniem jego dawnej funkcji.
Pod koniec roku 1945 z polecenia władz miasta
w jego części środkowej wydzielono miejsce,
w którym znalazły schronienie sieroty i dzieci
zagubione podczas działań wojennych. Dzieci
przebywały tam od przełomu 1945/1946 roku do
roku 1948. Przy pomocy władz powiatowych
i Wojewódzkiego Komitetu Odbudowy Stolicy
udało się wyremontować pomieszczenia. W dniu
15 lipca 1946 roku Wojewódzki Dom Starców,
liczący wówczas 240 pokoi rozpoczął, przyj-
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Ciąg dalszy na str. 11

Historia

Barczewo w obiektywie. Dawny dom krawca
Dziś prezentujemy dwie fotografie, dwóch
budynków znajdujących się przy ul. Grunwaldzkiej w Barczewie. Pierwsza fotografia
wykonana została w roku 1930 roku. Pierwszy
budynek, to parterowy dom o stromym dachu
tuż przy bramie kościoła ewangelickiego.
Natomiast drugi piętrowy, zbudowany został
w 1903 roku. Na szczycie tego domu widnieje
napis: „Maßschneiderei J. KATT”, a w oknie
na piętrze widoczne są sylwetki właścicieli
zakładu krawieckiego. Współczesna, druga
fotografia wykonana została w 2012 roku
i przedstawia to samo miejsce. Z historii miasta
wiemy, że przed wojną właścicielem budynku
piętrowego był Julius Katt. Po wojnie, czyli od
1945 roku do 1957 roku, piętro zajmował Jerzy
Gutt z rodziną, a parter akuszerka Orlowski
z córką. Potem mieszkał tam Klemens Golc
z rodziną, który zamienił się na mieszkania
z rodziną Rzucidło. Obecnie mieszka w nim
Zenobia Gołębiewska z domu Rzucidło wraz
z synem.
Natomiast w parterowym budynku jeszcze
przed wojną mieszkała pracownica kościelna
kościoła ewangelickiego Springier wraz
z matką. Na początku marca 1958 roku obie
wyjechały do Niemiec. Następnie mieszkała
tam rodzina Zawolek. Z uwagi na zły stan
techniczny budynek w 1974 roku został
zburzony. Na jego miejscu, w 1975 roku,
wybudowano nowocześniejszy, piętrowy,
w którym do dziś mieszkają Jan i Jannetta
Wiadrowscy.
I nie byłoby w tym nic szczególnego do
Ciąg dalszy ze str. 11

w Niemczech, Urlicha Katt i wnuka Juliusa
Katt o kontakt z redakcją gazety. Jednocześnie
proszą o zamieszczenie przetłumaczonego listu
w całości wraz z opisem zdjęć.
„Drodzy nieznani przyjaciele w Barczewie.
Serdecznie pozdrawiamy was przez pana
Górskiego z Bawarii. Bardzo byśmy się
cieszyli gdybyście i wy mogli przesłać nam
przez pana Górskiego wasze zdjęcie. Ja, Ulrich
Katt byłem ostatni raz w Barczewie w roku
1943 roku, jako 5-letni chłopiec w odwiedzinach u moich dziadków. Dobrze pamiętam
jeszcze ogród i pasiekę. Życzymy wam dużo
radości, szczęścia i błogosławieństwa Bożego
w waszym domu. Mamy nadzieję, że
ucieszycie się oglądając na zdjęciach ludzi,
którzy 65 lat temu w waszym domu żyli,
mieszkali i pracowali. Serdeczne pozdrowienia
od rodziny Urlicha Katt, wnuka Juliusa Katt”.
Nadawca opisał każdą, dołączoną do listu
fotografię. Pierwsza: „Mój ojciec (ok. 28-30
lat) z kuzynkami i narzeczoną w czasie
przejażdżki kryształowo czystą Pisą. Ojciec
zmarł w 2005 roku w wieku 101 laty”. Druga
fotografia: „Mój dziadek z ojcem na Pisie w tle
kościół katolicki św. Anny”, „Babcia
z dziadkiem w czasie niedzielnej przejażdżki.
Babcia i dziadek zginęli w czasie wkroczenia
Rosjan. Nikt nie wie gdzie są pochowani”.
Trzecia fotografia: „Moi rodzice z ojcem Otto
Katt, w ogrodzie za domem, ok. 1930 roku”.

Fot. Archiwum(2)

chwili, kiedy w sierpniu br., będący przejazdem pan Górski z Bawarii, dostarczył
państwu Wiadrowskim list oraz opisane
zdjęcia. Niestety zanim Wiadrowscy zorientowali się, nie było już pana Górskiego, a co
gorsze, list nie zawierał adresu nadawcy.
Z uwagi na szczególnie wyjątkową treść listu,
państwo Wiadrowscy - adresaci listu, za
pośrednictwem „Wiadomości Barczewskich”
zwracają się do jego nadawcy, mieszkających

Wojciech Zenderowski

Działalność sióstr ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w Domu Pomocy Społecznej w Barczewie

mowanie pierwszych pensjonariuszy. W okresie
powojennym siostry św. Katarzyny nie podjęły
swej funkcji. Do roku 1950 w Domu Starców
pracowały personel świecki. Wówczas
kierownikiem był pan Wacławek, a chorymi
opiekowała się siostra Elfrida – pielęgniarka
świecka. W okresie od czerwca 1950 do lutego
1957 roku, budynek domu starców pełnił rolę
siedziby olsztyńskiej Powiatowej Rady Narodowej, dom starców przestał tam istnieć.
Pensjonariuszy rozparcelowano w okolicznych
placówkach, w Jezioranach i Olsztynie. Decyzja
ta szczególnie oburzyła mieszkającego w Niemczech fundatora „Domu Starców św. Jerzego”,
który na forum ONZ stanowczo żądał przywrócenie pierwotnej jego funkcji. Po jego interwencji
i z pomocą Kazimierza Dzierzbińskiego, pierwszego kierownika i dyrektora, począwszy od
marca 1957 roku rozpoczął się remont. Pod nazwą
Państwowy Zakład Specjalny dla Nieuleczalnie
Chorych został otwarty 19 marca 1958 roku.
Powrócili dawni pensjonariusze. Wówczas
opiekę pielęgnacyjną objęły ponownie Siostry ze
Zgromadzenia św. Katarzyny. Początkowo
chorymi opiekowały się trzy siostry: s. M.
Sylwana Kreczmar, jako przełożona oraz s. M.
Jadwiga Buczyńska i s. M. Krystyna Kawówna opiekunki i pielęgniarki. W maju 1958 roku
odbyła się uroczystość poświecenia odnowionej
kaplicy w Domu Opieki, przez dziekana
barczewskiego ks. Henryka Tołwińskiego. On też
odprawił w niej pierwszą Mszę Świętą.
Ponieważ liczba pensjonariuszy stale

wzrastała, przybywały też do pomocy nowe
siostry. W maju 1958 roku rozpoczęły pracę
siostry: M. Kazimiera Miler i M. Asumpta Seidel.
Do 1961 roku liczba sióstr wzrosła do dziewięciu.
Były to: s. Beata, s. Asumpta, s. Ewa, s. Kazimiera,
s. Celina, s. Gerarda, s. Sylwana, s. Alojza i s.
Dorota. Należy zaznaczyć, że w tamtym okresie
pracowały na innych niż obecnie zasadach .
Wtedy każda siostra była odpowiedzialna za swój
oddział, w dzień i w nocy. Nie było podziału na
dyżury. W latach 1962-1964 pracowało
jedenaście sióstr. W późniejszym czasie liczba
sióstr katarzynek stopniowo malała. Był to
bowiem czas rządów komunistycznych, w czasie
którego przez dłuższy okres nie przyjmowano
sióstr zakonnych do szkół podstawowych,
również do szkół pielęgniarskich. W związku
z tym, gdy któraś z sióstr przeszła na emeryturę lub
z powodu choroby nie mogła dłużej pracować,
Zgromadzenie nie miało pielęgniarek, by
zatrudniać je w wolne miejsca. W 1965 roku
w Barczewie pracowało dziewięć sióstr. W 1967
roku było tylko osiem sióstr na czele z przełożoną
Sylwaną. Siostra M. Ludwika Jabłońska
wymieniona jest jako siostra odpowiedzialna za
wspólnotę sióstr katarzynek. W 1973 roku siostra
Sylwana przeszła na emeryturę. Odtąd w Domu
Opieki św. Jerzego w Barczewie pracowało już
tylko pięć sióstr katarzynek. W następnych latach
ich liczba zmniejszyła się do czterech. W 1996
roku chorymi opiekowały się, przełożona sióstr
katarzynek - s. Ludwika Jabłońska pochodząca
z Mławy, s. Miriam Surrey z Najdymowa, s.

Janina Kołosińska z okolic Elbląga i s. Jadwiga
Asztemborska z Iławki Pruskiej. Po przejściu na
emeryturę sióstr: Ludwiki, Miriam i Jadwigi,
w ich miejsce zostały zatrudnione: siostra M. Lilia
Stępień – odpowiedzialna za wspólnotę, siostra
M. Antonietta Ostrowska, które wraz z siostrą M.
Janiną Kołosińską jako siostry ze Zgromadzenia
Sióstr św. Katarzyny w Braniewie. Aktualnie
pracują w Domu Pomocy Społecznej
w Barczewie. Należy zaznaczyć, że najdłużej ze
wszystkich sióstr w Domu Pomocy Społecznej w
Barczewie pracowały siostry: Miriam Surrey,
która oprócz pracy pielęgniarskiej, pełniła też
funkcję organistki oraz Ludwika Jabłońska, która
dodatkowo troszczyła się o kaplicę zakładową,
dbając o wystrój ołtarzy i estetykę szat
liturgicznych, a także siostra Sylwana długoletnia przełożona. Od 1957 roku pierwszym
kierownikiem i dyrektorem placówki był
Kazimierz Dzierzbiński. Po nim Marian Cader i
Stefan Budny. Od 1992 roku dyrektorem jest
Elżbieta Wolańska.
Obecnie Dom Pomocy Społecznej w
Barczewie otacza opieką 146 pensjonariuszy,
którzy, jak przed wojną, w jesieni życia nie
zapominają o człowieku, który w dziejach miasta
zapisał się jako fundator i w dniu imienin, na św.
Jerzego modlą się w jego intencji.
W i m i e n i u r e d a k c j i „ Wi a d o m o ś c i
Barczewskich” serdecznie dziękuję siostrze
Magdalenie Krebs z Archiwum Zgromadzenia
Sióstr św. Katarzyny w Braniewie za pomoc
w opracowaniu niniejszego materiału.
Wojciech Zenderowski
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Informacje/Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
PEAD 2012

Bożonarodzeniowa
Zbiórka

Żywność unijna
W dniach 22 - 23 listopada br., w Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie trwała
realizacja programu PEAD 2012 - żywność
unijna, któremu w ramach współpracy z Bankiem
Żywności w Olsztynie patronowało miejscowe
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich.
Przypomnijmy, że Polska uczestniczy w PEAD od
2004 roku. W Barczewie, akcja miała miejsce po
raz pierwszy i w tym roku objęła rodziny
zastępcze, które otrzymały gotowe artykuły
spożywcze jako pomoc społeczną. Nie ma
potrzeby nadmieniać, że jest to w pewnym sensie
pomoc i duże dla nich wsparcie. W grupie 16
artykułów znalazły się m.in. mąka, kasza, płatki,
makaron, ryż, sery, mleko, masło, olej czy
konserwy. Należy zaznaczyć, że wszystkie
artykuły spożywcze zostały przed dystrybucja
specjalnie oznakowane i nie są przeznaczone do
sprzedaży.
Łącznie z Olsztyna przywieziono 3334,5 kg
artykułów spożywczych na wartość 10.881,53 zł.
Transport do Barczewa zapewnił olsztyński Bank
Żywności. Przy rozładunku oraz przy załadunku
na samochody pomagali osadzeni z Zakładu Karnego w Barczewie pod opieką wychowawcy Tomasza Szewczaka.
To wszystko należało rozdzielić dla osób
będących we wszystkich rodzinach zastępczych
z gmin Barczewo i Purda. Taki obowiązek
przejęło na siebie barczewskie Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich z prezesem Danutą
Zielonką na czele. Przy rozdziale i przygotowywaniu artykułów do odbioru pracowali:
Alina Jakończuk, Zbigniew Stodolnik i Leszek
Krawczyk. Zgodnie z wykazem w gminie
Barczewo na podstawie rozdzielnika przygotowano artykuły spożywcze dla 25 rodzin
zastępczych plus 3 rodziny, które się usamodzielniły. Natomiast w gminie Purda dla 13
rodzin. Po rozdziale na jedną osobę przypadło 51
kg artykułów spożywczych. Odbioru paczek,
każda rodzina dokonała we własnym zakresie.
Wszystkim, którzy włączyli się do realizacji
programu PEAD 2012 i brali w nim udział należą
się słowa podziękowania.
Wojciech Zenderowski
Ciąg dalszy ze str. 5

Nowe władze

Świecowisko w Domu Kultury

Przed barczewską publicznością wystąpił zespół
wokalny Grupa TAK w składzie: Tomasz Salej –
śpiew, gitara, tekst, muzyka i prowadzenie,
Zbigniew Bąkowski – organki ustne i akordeon,
Justyna Łuńska – śpiew.
Po koncercie poezji śpiewanej, prowa-dzący
spotkanie Adam Jędraszek zaprosił uczestników
do obejrzenia wystawionej w sali widowiskowej
i holu Centrum Kultury i Pro-mocji Gminy
prezentacji malarstwa i fotografii Zbigniewa
Kozłowskiego.
Przybliżmy sylwetkę autora wystawionych prac.
Zbigniew Kozłowski jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Uprawia malarstwo
sztalugowe, eksperymentalne i fakturowe
w technice olejnej, akrylowej oraz akwarelowej.
Jego prace znajdują się w prywatnych zbiorach
w Polsce, a także w wielu krajach na świecie,
m.in. w Holandii, Niemczech, Kanadzie i USA.

12

W dniach 8 - 9 grudnia 2012 roku, na terenie
miasta i gminy Barczewo, Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich, któremu prezesuje
Danuta Zielonka, we współpracy z Bankiem
Żywności w Olsztynie, zorganizowało zbiórkę
żywności. Artykuły żywnościowe były systematycznie odbierane z 15 sklepów na terenie miasta
i z 9 sklepów z terenu gminy (Ramsowo,
Wipsowo, Wójtowo i Łęgajny) skąd trafiły do
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Tam, po ich segregacji, robiono paczki.
Na rzecz Bożonarodzeniowej Zbiórki Żywności,
pod patronatem Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich, pracowali: Danuta Zielonka,
Alina Jakończuk, Zbigniew Stodolnik, Lech
Krawczyk oraz Anna Jakończuk. W akcji wzięło
udział 212 wolontariuszy. Opiekunami wolontariuszy na terenie miasta i Wójtowa byli
pedagodzy z Gimnazjum nr 1 Ziemi Warmińskiej
w Barczewie. Na terenie gminy we wsiach
Ramsowo, Wipsowo i Łęgajny wolontariuszami
byli uczniowie szkół podstawowych, a opiekunami pedagodzy i osoby dorosłe. Przy zbiórce żywności pomagało 6 pensjonariuszy z Zakładu
Karnego i Zakładu Poprawczego w Barczewie
wraz z opiekunami. Podziękowania należą się
osobom, które bezpłatnie udostępniły transport.
Byli to: Tomasz Michałowski i Lech Krawczyk.
Do akcji, użyczając transport, włączył się także
Zakład Usług Komunalnych w Barczewie.
Wszyscy wymienieni zasługują na gorące słowa
podziękowania za bezinteresowną pomoc. Sponsorem toreb na paczki, za które organizatorzy
dziękują, był Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku.
Zebrano ogółem 1501,35 kg żywności. Podobnie jak w latach poprzednich, były produkty
mączne, cukier, konserwy, olej, słodycze
i tłuszcze. Z tej ilości organizatorzy zrobili 289
paczek, które trafiły do najbardziej potrzebujących rodzin, a szczególnie tam, gdzie są
dzieci. Ponadto przekazano do świetlicy Gimnazjum n 1 w Barczewie artykuły żywnościowe
w ilości 39,15 kg. Paczki z artykułami żywnościowymi tylko w pewnym stopniu wspomogły

budżet rodzin obdarowanych. Wiadomo, że jest to
kropla w morzu potrzeb, ale jest to także nadzieja
na lepsze, radośniejsze święta.
Gorące słowa podziękowania należą się
wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Barczewo za zakupy na rzecz zbiórki żywności. To
świadczy o Państwa wrażliwości na występujące
potrzeby rodzin, które na co dzień zmagają się
z problemami finansowymi. Danuta Zielonka za
naszym pośrednictwem skierowała słowa
podziękowania do wszystkich, którzy włączyli się
do akcji na rzecz Bożonarodzeniowej Zbiórki
Żywności - do młodzieży szkolnej oraz ich
opiekunów, a szczególnie do właścicieli sklepów
za życzliwość i przychylność tej inicjatywie.
Wojciech Zenderowski

Realizuje projekty z fotografią reklamową,
mody, okolicznościową oraz packshot.
Uczestnik licznych wystaw indywidualnych
i zbiorowych. Specjalizuje się w projektowaniu
graficznym na potrzeby druku i Internetu.
Podejmowane przez niego działania łączą
w sobie pomysłowość i precyzję wykonania.
W pracy wykorzystuje nowoczesne technologie,
nie działa szablonowo. Jest osobą o dużej
wyobraźni oraz twórczym podejściu do świata.
Laureat honorowej nagrody „Anioł Sukcesu
2011” w dziedzinie kultury.
Na koniec, na uczestników czekał słodki
poczęstunek. Organizatorem cyklicznego
programu „Świecowisko” – koncert poezji
śpiewanej było Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie.
W. Zenderowski
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W naszej gminnej społeczności chyba nie ma
osoby, która by choć raz nie usłyszała o Stowarzyszeniu Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie. Zapewne przede wszystkim za sprawą
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
Stowarzyszenie działa jednak prężnie już od
ponad 12 lat. Celem SIO jest m.in: bezpośrednie
oddziaływanie na czynniki warunkujące poziom
życia społeczności miasta i gminy. Obszarem jego
działań jest: nauka, kultura, ekologia, sztuka,
ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
działalność międzynarodowa, wspólnoty lokalne,
aktywność społeczna, działalność wspomagająca
rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Gdyby
opisać na łamach prasy całą działalność
stowarzyszenia to z pewnością zabrakło by stron.
Od początku istnienia Prezesem Stowarzyszenia
była Danuta Zielonka, która z sekretarzem
Zbigniewem Stodolnikiem stworzyli zgrany duet
i przez wszystkie te lata dźwigali na swoich
barkach główne działania. Potrafili swoją pasją
zarazić pozostałych członków. 10.12.2012 odbyło
się Walne Zgromadzenie Członków SIO. Pani
Prezes Danuta Zielonka podkreśliła, że kończący
się rok jest rokiem wyborczym. Wybrano nowe
władze Stowarzyszenia. W skład nowego zarządu
weszli: Elżbieta Wołosewicz-Tabaka - Prezes,
Danuta Zielonka, która nie wyraziła zgody na
dalsze sprawowanie funkcji prezesa, została
zastępcą, Anna Jakończuk - II zastępcą, Magdalena Łowkiel - sekretarzem, Lech Krawczyk
- skarbnikiem. W składzie komisji rewizyjnej
znaleźli się: Jerzy Bujnowski - Przewodniczący,
Dorota Piórkowska - Sekretarz, Tomasz Witczakczłonek. W tym miejscu należy bardzo serdecznie
podziękować dotychczasowym władzom SIO,
Danucie Zielonce i Zbigniewowi Stodolnikowi,
za ich wspaniałą społeczną działalność na rzecz
naszej lokalnej społeczności, to dzięki ich
poświęceniu, uporowi, działaniom i pomysłom,
m.in. o naszym mieście można było usłyszeć
w wielu zakątkach Polski i Europy. Do Barczewa
zawitało wielu gości, jak również a może przede
wszystkim dzięki np. organizacji zbiórek
żywności, wiele najuboższych rodzin mogło choć
raz w roku nie martwić się czym nakarmić swoje
dziecko w świąteczny czas. Te kilkanaście lat
ofiarnej pracy społecznej przyniosło wiele
olbrzymich rezultatów, a nowy zarząd liczy na ich
cenne wskazówki, aby móc dalej kontynuować
ich myśl.
Magdalena Łowkiel
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Z życia wsi…

Barczewko zmienia swój charakter

W Barczewku, jak w każdej innej wsi naszej
gminy, tradycja miesza się z codziennością.
Dawny rytm życia, pracy i kultury agrarnej jej
mieszkańców, które dawniej określały wschody
i zachody słońca, dawno już minął. Dzisiejsze
Barczewko po przemianach 1989 roku zmienia
swój charakter z rolniczego na osadniczoosiedleńczy. Szansę rozwoju miejscowość
upatruje w statusie wsi podmiejskiej, w strefie
wielkiego Olsztyna. W swojej skomplikowanej
historii nowożytnej znaleźli się ludzie, liderzy
lokalnej społeczności, którzy w trosce o przyszłość wsi postanowili aktywnie działać i tym
samym pisać najnowszą jej historię.
O wsi, jej dorobku, osiągnięciach,
zachodzących przemianach demograficznych
rozmawiam z jej gospodarzami: sołtysem Ewą
Bąk, Beatą Sierpińską - Marcińczyk, przewodniczącą Rady Sołeckiej oraz Krzysztofem
Ludwiniakiem, radnym do Rady Miejskiej
Barczewa, a od 2004 roku mieszkańcem wsi. Na
pytanie, czym zaskarbili sobie u władz
organizację gminnych dożynek 2012 r.
usłyszałem od pani sołtys, że to stało się za
sprawą ich radnego. „Dwa lata temu zgłosiłem
wieś do organizacji Święta Plonów. W tym roku
organizacja święta przypadła właśnie Barczewku” – mówi radny Krzysztof Ludwiniak.
Wszyscy moi rozmówcy byli jednomyślni
w ocenie i podkreślali, że dożynki które odbyły
się, są ukoronowaniem wsi za aktywność. Wieś
jest rozwojowa. Coraz więcej przybywa tu osób.
Właśnie tutaj ludzie budują swoje domy,
inwestują i znajdują swoje miejsce na ziemi.
„Stajemy się noclegownią Olsztyna. Ja tu
zbudowałem swój dom i myślę, że to jest moje
miejsce na mapie” - powiada radny Ludwiniak.
„Dużo ludzi jest pozytywnie nastawionych do
zmian jakie zachodzą we wsi” – mówi Beata
Sierpińska-Marcińczyk, przewodnicząca Rady
Sołeckiej. Pani Beata jest nauczycielką,
dyrektorką szkoły podstawowej, mieszkanką
Barczewka od 1992 roku. Główną inwestycją,
która odmieni oblicze wsi i uczyni wieś
atrakcyjną jest budowa sieci sanitarnokanalizacyjnej. Roboty rozpoczęły się latem
tego roku, a planowane ich zakończenie
przypada na późną jesień. Na trasie budowy są
wykonywane przyłącza do podłączenia
gospodarstw domowych.
„Mam nadzieję, że wiosną zacznie się ich
podłączanie” - powiedziała pani Beata. Zaś pani
sołtys Ewa Bąk pochwaliła się inwestycjami, na
które pieniądze w większej części wieś
pozyskała z funduszy unijnych. We wsi
zbudowany został plac zabaw, ogrodzenie
cmentarza zabytkowego, wyremontowana
została wiejska sala. Należy przyznać, że
ogrodzenie na starym cmentarzu zostało solidnie
wykonane. „Szczególne uznanie należy się
księdzu proboszczowi Antoniemu Głuszyńskiemu, który włożył wiele pracy i serca w ten
remont” - zauważył radny Krzysztof Ludwiniak.
Pani Ewa jest rolniczką. Pracuje wraz
z mężem w pobliskim gospodarstwie rolnym.
Praca nie przeszkadza jej w działalności
społecznej. „W ramach promocyjnego wsparcia
w organizacji dożynek, wieś od gminy otrzymała

polbruk na wyłożenie przystanku autobusowego oraz budowę nowego chodnika z drogi
powiatowej do szkoły” - kontynuuje dalej pani
sołtys.
Z funduszu sołeckiego, przy wsparciu
pieniędzy unijnych, planowany jest przyszłoroczny zakup środków trwałych i realizacja
kilku małych inwestycji m.in. zakup kosiarki
spalinowej, wyjazd edukacyjny dla dzieci,
zakup krzewów ozdobnych, zorganizowanie
festynu „Staroci i rękodzieła”. Ponadto w planach jest zagospodarowanie terenu pod boisko
do siatkówki i przeprowadzenie renowacji
podłogi w sali wiejskiej. Sala to piękny lokal,
ale wymaga jeszcze nakładów na jej wyposażenie. Jeśli chodzi o organizację dożynek, to
według oceny moich rozmówców, wypadła dla
nich bardzo dobrze. Wieś wygrała konkurs na
najlepszy wieniec dożynkowy. Fundusz sołecki
wzbogaciło dodatkowe wyróżnienie przyznane
w konkursie wieńca dożynkowego na Dożynkach Wojewódzkich.
Rolnictwo tradycyjne w Barczewku zamiera. Rozwija się za to hodowla koni. We wsi są
trzy fermy indycze, jedna brojlerów, 7 gospodarstw nastawionych na produkcję wołowiny.
„Mamy prężne gospodarstwo agroturystyczne
„Janczary” pani Danuty Olejnik, sponsora
wielu imprez w gminie i naszej wsi – dodają
rozmówcy.

kańców. Poza tym pracuje intensywnie w komisjach Rady.
„Szanse perspektywicznego rozwoju wsi
widzimy w remontach dróg wiejskich, zwłaszcza
na wydzielonych działkach budowlanych przy
jeziorze Wadąg” - mówią interlokutorzy. Tam po
wybudowaniu infrastruktury budowlanej i drogowej może powstać prężne osiedle mieszkaniowe. Tym bardziej, że jest możliwość
sięgnięcia po surowiec na utwardzenie dróg
gruntowych. Oferowany na ten cel, żużel
z kotłowni z Łęgajn, odpowiada wszelkim
normom jako materiał budowlany.
Słowa uznania należą się ludziom, którzy
oprócz pracy zawodowej znajdują jeszcze czas na
społeczną pracę dla dobra ogółu. Życzę
przybyszom, osiedleńcom, nowym mieszkańcom wsi szybkiej integracji z pozostałą
społecznością. Tylko połączenie wszystkich sił,
inicjatyw, wysiłków i działanie społem odmieni
Waszą wieś.

Porozmawiajmy o przyszłości wsi.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Barczewo
w związku z wieloma pytaniami skierowanymi
do mnie o przyczyny zwołania Sesji Nadzwyczajnej pozwolę sobie Państwu krótko
wyjaśnić powody jej zwołania. Otóż Ustawodawca, w celach wyliczenia podatku rolnego,
podaje średnią cenę skupu żyta za okres
pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy. W tym roku jest to
kwota 75,86 zł/1q. Jednocześnie rada może
obniżyć tę wysokość.
Rozumiejąc ciężką sytuację rolników oraz
osób płacących podatek rolny, chcąc chociaż “
w ten sposób pomóc naszym rolnikom postanowiono obniżyć tę stawkę do kwoty 50,00 zł. Jest
to kwota, która była ustalona w wyniku szeregu
kalkulacji i wyliczeń. Dlatego też wysokość tej
kwoty zaproponowano do uchwały w sprawie
„Obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów
obliczenia podatku rolnego na 2013 r. ”, która
miała być podjęta w czasie sesji mającej miejsce
w dniu 26.11.2012 r. Przygotowując się do sesji,
radni, w trakcie omawiania poszczególnych jej
punktów w dniu 22.11.2012 r., zarówno
poszczególni radni jak i Komisje nie mieli uwag
do wysokości stawki podanej w projekcie tej
uchwały. W związku z tym w trakcie sesji w dniu
26.11.2012 r. przystąpiono do omawiania tej
uchwały. Wówczas to klub Radnych Niezależnych „Porozumienie samorządowe” zaproponował stawkę 47,00 zł. Argumentowano to
nadmiernym obciążeniem rolników. Zgadzam się
w zupełności z tym, iż rolnicy są nadmiernie
obciążeni zobowiązaniami podatkowymi. Jednak nie przedstawiono istotnych i faktycznych
oszczędności dla rolników lub innych osób
płacących ten rodzaj podatku. W skutek wniosku
postawionego przez ten Klub, zaistniała sytuacja
w której uchwała na tej sesji nie została przyjęta.

Pani Beata Sierpińska- Marcińczyk mówi:
„Powtarzam jak mantrę, że moim marzeniem
jest to, by naprawiono drogę powiatową
biegnącą przez wieś”.
Radny Ludwiniak zauważa, że jest to
jedyna droga powiatowa we wsi, która nie ma
chodnika. W niedalekiej przyszłości planuje
spotkanie z radnymi powiatowymi w sprawie
jej naprawy. Starosta Mirosław Pampuch
obiecał, że chętnie weźmie udział w takim
spotkaniu. Najwięcej dróg powiatowych w powiecie ma właśnie gmina Barczewo. „Będę
dążył, aby komisja drogowa powiatu przeprowadziła inwentaryzację sieci dróg i wskazała
możliwości ich remontu. Uważam, że ilość
wyasygnowanych pieniędzy z budżetu powiatu
na remonty powinna odzwierciedlać potrzeby
naszej gminy” - mówi Krzysztof Ludwiniak.
A potrzeby są duże. Remontu wymagają też
inne drogi, jak droga powiatowa Barczewo Dźwierzuty. Stan jezdni jest fatalny. Starosta
w jednym z wywiadów udzielonych „Wiadomościom Barczewskim” powiedział, że 37%
pieniędzy przeznaczonych na inwestycje
drogowe trafiło do gminy Barczewo. To dużo
ale za mało jak na potrzeby do pilnej inwestycji.
Aby nadrobić zaległości w remontach dróg
powiatowych naszej gminy należałoby tą
stawkę zwiększyć do 50% i więcej.
„Moje kandydowanie na radnego nie
wiązało się z byciem na świeczniku. Chcę coś
zrobić dla wsi” – mówi Krzysztof Ludwiniak.
Subiektywne myślenie nakazuje mu działać
tylko w imieniu wsi. Obowiązki radnego
nakładają na niego obowiązek działania w interesie całej gminy. Na sesjach Rady Miejskiej
zabiera głos w dyskusji na tematy merytorycznie związane z potrzebami jej miesz-

Jan Krakowiak

Sesja
nadzwyczajna

Ciąg dalszy na str. 15
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Sprawozdanie z 31 sesji Rady Miejskiej
Na samym początku sesji Zbigniew
Chlubicki, przewodniczący Rady Miejskiej,
udzielił głosu Markowi Dumce, Komendantowi
Komisariatu Policji w Barczewie. Komendant
podziękował Radzie Miejskiej za dofinansowanie
zakupu samochodu patrolowego dla barczewskiej
Policji.
Na sesji najważniejszym punktem obrad były
uchwały około budżetowe stanowiące podstawę
do naliczenia dochodów własnych gminy.
Projekty przedstawiła skarbnik Dorota Kondratowicz. Zaproponowała podniesienie dotychczasowych stawek podatku od środków transportowych o 4 %. Z wnioskiem o wyłączenie od tej
zasady wystąpiła radna Halina Bronka.
Zaproponowała aby nie podnosić stawek na
samochody przewożące ludzi tj. busy o pojemności od 15 do 30 osób. Propozycję radnej
Haliny Bronki poparł radny Ryszard Kulesza.
Przewodniczący Rady Zbigniew Chlubicki
zapytał czy ktoś przeprowadził analizę świadczenia usług przewozowych i ich opłacalności.
Wyłączenie przewoźników osób komunikacji
publicznej z podwyżki stwarza proceder
nierównego traktowania podmiotów gospodarczych. W wyniku dyskusji powstała kontrpropozycja podniesienia stawek przewozowych
dla „busików” tj. o 2% - tyle ile wynosi inflacja.
W głosowaniu radni poparli większością głosów
propozycję radnej Haliny Bronki.
Ciekawą dyskusję toczyli radni nad
uchwalaniem uchwały o obniżeniu średniej ceny
skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego
na rok 2013. Średnia cena skupu w Polsce jest
uchwalana przez Rząd RP. Gminy nie mają
wpływu na wielkość stawki. Gminy mają prawo
swoją uchwałą tylko tą stawkę obniżyć. Projekt
uchwały o obniżeniu został przesłany do
Mazurskiej Izby Rolniczej z prośbą o opinię. Izba
nie wniosła uwag.
Czesław Kopczyński, radny z Lamkowa
stwierdził, że podatek 2,5 kwintala żyta z hektara
jest to nic innego jak narzucona dziesięcina.
Produkcja zboża jest to specyficzny dział
produkcji, który warunkuje rozwój innych
działów rolniczych. Nie ma uzasadnienia aby tę
stawkę podatkową podnosić o 10% i zaproponował stawkę 49 złotych za kwintal. Przewidywalne skutki dla gminy to niższe wpływy
podatkowe o ok. 67 tyś. złotych „in minus”.
Zabierając głos w dyskusji burmistrz Lech
Nitkowski zauważył, że dyskusja przebiega
o szczegółach. Stwierdził ponadto, że dużo czasu
zostało poświęcone nad ułożeniem dochodów
budżetowych. Mniejsze dochody to większe
cięcia w poszczególnych działach.
Radny Zbigniew Chlubicki zauważył, że
obniżenie podatku nie ma przełożenia na lepsze
funkcjonowanie gospodarstw rolnych. Drobne
zaoszczędzone, a nie zainwestowane środki pójdą
na konsumpcję. Pod koniec dyskusji wyłoniły się
dwie propozycje obniżenia ceny skupu żyta tj.
pierwsza 47 złotych i druga 50 złotych. Następnie
uzgodnioną wcześniej propozycję 47 zł za kwintal
poddano pod głosowanie jako obowiązującą
stawkę w gminie. W głosowaniu, obecne na sali
kluby radnych zagłosowały „blokiem” .Wynik
głosowania był patowy - 7 radnych było „za” i 7
było „przeciw”. W ten dość niefrasobliwy sposób
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Rada Miejska uchwaliła stawkę podatkową
w gminie równą średniej cenie żyta jaka
obowiązuje w Polsce tj. 75,86 zł za kwintal żyta.
Po głosowaniu nastąpiła konsternacja i ożywienie na galerii. Sołtysi mocno wyrażali swoje
niezadowolenie z werdyktu Rady. Najwięcej
uwag krytycznych sołtysi kierowali pod adresem
radnej Urszuli Mosakowskiej, przewodniczącej
Komisji Rolnej. Zarządzono przerwę na naradę,
jak odwrócić błędną decyzję. Po przerwie
poinformowano, że na wniosek Burmistrza
zostanie zwołana nadzwyczajna sesja Rady
Miasta, która pochyli się nad problemem.
Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej.
Burmistrz Lech Nitkowski zaczął od poinformowania radnych, że na sali obrad znajduje
się sprzęt audiowizualny i nagłaśniający,
zakupiony w ramach projektu E-Gmina. Z tego
programu została dokonana modernizacja
sprzętu w budynku Urzędu Miasta. Odremontowana na górze sala narad pozwoli na bardziej
efektowne wykorzystanie tego sprzętu. W ramach tego zadania zakupione zostanie
oprogramowanie do pracy poszczególnych
wydziałów. Jest to zadanie, które Barczewo
wygrało pośród innych gmin województwa.
Zwrócono nam środki pieniężne wcześniej
wydane. Wartość projektu 574 tyś. złotych
dofinansowanie plus wkład własny, który
wcześniej został wydany.
Listopad był miesiącem obfitym w uroczystości państwowe i gminne. Burmistrz
podziękował mieszkańcom i zaproszonym
gościom za patriotyczny udział w tych
uroczystościach.
W Wójtowie postawiono krzyż na rozdrożu
wsi, przy drodze leśnej prowadzącej do
Nikielkowa. Dębowy krzyż ufundowali mieszkańcy. Dzięki wsparciu miejscowego leśniczego teren symbolu religijnego ogrodzono.
Wojewoda Marian Podziewski na adres
Kierownika MOPS-u przesłał życzenia z okazji
święta pracownika socjalnego. W barczewskim
Mopsie pracuje 20 osób. Opiekują się setką
osób. Monitorują rodziny dotknięte nieszczęściem i patologią. Praca w tym środowisku jest trudna i wymaga umiejętności
dociekania do prawdy. Burmistrz zadeklarował,
że wszystkie przypadki wymagające pomocy
i interwencji powinny być zgłaszane do Urzędu
Miasta. Burmistrz obiecał monitorować je na
bieżąco.
Burmistrz przyznał, że sporo czasu zajęło
opracowanie budżetu na przyszły rok.
Konstrukcja budżetu opiera się na poprawieniu
wskaźnika. Takiego budżetu jeszcze w gminie
nie projektowano. Nie wszystkie zadania
wymienione w prognozie wieloletniej mają
zagwarantowane finansowanie w budżecie na
2013 rok. Pierwsza transza programu PROW
skończyła się, wygasła. Byliśmy jedną z nielicznych gmin, której udało się pozyskać środki
z programu turystycznego. Dofinansowanie
było duże, bo 85%. Innych gmin nie było stać na
15% wkład własny.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej, odbyło
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się ciekawe spotkanie bibliotekarzy z Rumuni
z bibliotekarzami z Polski. Byli z nimi koordynatorzy z Warszawy. Był to swoisty rodzaj
promocji naszego terenu. Prezentację przedstawiła Anna Rok, kierownik biblioteki.
Ponadto Burmistrz zreferował trudne
rozmowy z właścicielami nieruchomości
w Wójtowie. W planach zagospodarowania
przestrzennego są wykreślone drogi, których
w rzeczywistości nie ma. Teren nie jest podzielony na działki. Prowadzone są rozmowy
z Agencją Nieruchomości Rolnych, która sprzedała grunty, a drogi wytyczyła zbyt wąskie.
Zadaniem gminy jest stworzenie osiedlonym
tam mieszkańcom normalnego dojazdu do
domostw.
W sali sesyjnej barczewskiego ratusza co
miesiąc odbywają się spotkania Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Barczewa. Rada ustala
priorytety i kierunki inwestowania.
Na zaproszenie
Burmistrza Gołdapi,
Burmistrz Barczewa ziął udział w spotkaniu
burmistrzów i wójtów z Bronisławem Komorowskim, Prezydentem RP, marszałkiem
Jackiem Protasem i wojewodą Marianem
Podziewskim. Spotkanie było poświęcone
otwarciu przejść granicznych – tzw. małego
ruchu bezwizowego. W spotkaniu uczestniczyli
także zainteresowani samorządowcy z Litwy,
Rosji i Ukrainy. Samorządowcy, potwierdzili
potrzebę takiego otwarcia granicy.
W tym miesiącu wydział nieruchomości
sporządził kilkanaście aktów notarialnych.
Gmina sprzedała mieszkańcom 15 mieszkań
komunalnych. Mieszkańcy doszli do wniosku,
że warto inwestować w mieszkania. Jeden
z mieszkańców, który kupił mieszkanie w bloku
przy ulicy Wojska Polskiego z dumą powiedział,
że pieniądze na zakup uzbierał z recyklingu.
Postawa godna naśladowania.
Uczestniczyłem w naradzie gospodarczej
d/s spraw zagospodarowania opadów komunalnych w Legionowie. Prezydent Legionowa, jako
gospodarz, przedstawił program funkcjonujący
w jego mieście. W podwarszawskim Legionowie już kilka lat temu został wprowadzony
podatek śmieciowy od osoby. Pracami
koordynuje 4 osobowy zespół. Zbieraniem
i wywozem zajmuje się spółka miasta. Z budżetu
zakupiono 800 pojemników do kompostowania
odpadów zielonych. Legionowo ma inne
uwarunkowania i przywileje z faktu przynależności do aglomeracji warszawskiej. Miasto
Legionowo dofinansowało 5 mln złotych do
przewozu mieszkańców. Legoinowo to 50 tyś.
miasto z budżetem 170 mln. zł.
Rozmowy na temat gminnej oświaty.
Dokonane zostały zapytania o możliwości
prawne restrukturyzacji i utworzenia dwóch
zespołów szkolnych. Do szkół i przedszkoli
została wysłana ankieta. Z ankiety wynika, że
217 osób opowiedziało się za utworzeniem
2 zespołów, a 298 osób było przeciw. Grażyna
Przasnyska, olsztyńska Kurator Oświaty
powtórzyła, że nie ma zgody na utworzenie
2 zespołów szkolnych. Podkreśliła, że Barczewo
ma piękne gimnazjum, specjalnie wybudowane
na potrzeby gimnazjalistów. Prosiła o zatrzyCiąg dalszy na str. 15

Informacje

Sesja nadzwyczajna

Ciąg dalszy ze str. 13

I w tym momencie powstało realne zagrożenie,
które należy uwypuklić. Brak przyjęcia uchwały” O obniżeniu średniej ceny skupu żyta
do celów obliczenia podatku rolnego” było jednoznaczne z przyjęciem stawki przyjętej do
wyliczenia podatku rolnego tzw. stawki
„urzędowej” na 2013 r. tj. 75,86 zł./1q żyta.
W tym momencie jedynym właściwym
zachowaniem było zachowanie Burmistrza,
który chcąc faktycznie dbać o interesy rolników
złożył wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
Sesję te zwołano na 30.11.2012 r. W porządku
tej sesji znalazła się uchwała, o której dyskutowano już, przypomnę, w komisjach, w trakcie
spotkania w dniu 22.11.2012 r. oraz na sesji
w dniu 26.11.2012 r. Działając pod presją czasu
po uzgodnieniu z Koalicyjnym Klubem Radnych, którego jestem członkiem postanowiliśmy „ratować„ budżet rolników i przyjąć
stosowną uchwałę. Wszyscy Radni prowadzili
dyskusje w sprawie tej uchwały i zdawali sobie
sprawę ze stanowisk poszczególnych Klubów.
W związku z czym kolejne dyskusje w tej
sprawie i przeciąganie sprawy w czasie mogło
spowodować pozostawienie stawki 75,86 zł/q.
Należało zdawać sobie sprawę z konsekwencji
nieprzyjęcia uchwały lub nie ogłoszenia jej
w wyznaczonym terminie. Radni zrzeszeni
w Koalicyjnym Klubie Radnych, rozumiejąc
powagę sytuacji oraz konieczność przyjęcia tej
uchwały dla dobra rolników i osób płacących
podatek rolny przyjęli stawkę 50,00 zł/q. Za
przyjęciem tej stawki głosował również zdający
sobie sprawę z powagi sytuacji jeden radny
z Klubu Radnych Niezależnych „Porozumienie
samorządowe”. Chciałbym też wyjaśnić o jaką
„presję czasu” chodziło. Otóż, w przypadku
nieprzyjęcia uchwały przez radę obowiązuje
stawka „urzędowa” i tak czyni wiele rad

przyjmując tę stawkę bez podejmowania
stosownej uchwały. Jednak Nasza Rada,
szanująca rolników za ich trud codziennej pracy,
nie mogła się z tym zgodzić. Kolejnym istotnym
zagrożeniem było wejście stawki „urzędowej”
w przypadku opublikowania treści tej uchwały
w terminie uniemożliwiającym jej wejście w życie przed 01.01.2013 r. Po podjęciu uchwały
została ona niezwłocznie ( po zakończeniu sesji
nadzwyczajnej) przedłożona Regionalnej Izbie
Obrachunkowej celem weryfikacji pod
względem prawnym i merytorycznym. Dopiero
po tej weryfikacji uchwałę przekazano do
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. Czas od
przekazania do opublikowania też jest różny
ponieważ uchwała wymaga sprawdzenia przez
biuro prawne Wojewody i dopiero po upływie
14 dni od opublikowania w dzienniku
urzędowym uchwała wchodzi w życie. I właśnie
takie działanie pozwoliło na ogłoszenie tej
uchwały w dniu 11.12.2012 r. (DZ. URZ. WOJ.
WARM-MAZ 2012.3416), co gwarantuje
zmniejszenie stawki przyjętej do ustalenia
podatku rolnego. Reasumując pragnę wyjaśnić
Państwu, że rolą Przewodniczącego Rady jest
nie tylko czuwanie nad sprawnym przebiegiem
sesji ale też działanie wynikające z obowiązków
i poczucia odpowiedzialności Radnego, a także
a może przede wszystkim, co najważniejsze
podejmowanie wszelkich działań prawem
dopuszczanych aby nie doprowadzić do
powstania jakichkolwiek okoliczności, które
spowodowały by szkodę ( w tym przypadku
znacznie większe podatki powodujące wzrost
zobowiązań finansowych) dla mieszkańców
Naszej Gminy, a tym bardziej dla naszych
rolników.
Zbigniew Chlubicki

Sprawozdanie z 31 sesji Rady Miejskiej

Ciąg dalszy ze str. 14

manie młodzieży odchodzącej do Olsztyna,
chociaż jednej klasy. Co roku średnio odchodzi
55 uczniów – absolwentów szkoły podstawowej. W przyszłości będzie zgoda na łączenie
placówek oświatowych gimnazjum z liceami
zawodowymi. Kuratorium ma opracować
program naprawczy i czuwać nad jego
wdrożeniem. Za szkołę odpowiedzialny jest jej
dyrektor. Kuratorium monitoruje placówki,
opracowywane są programy naprawcze.
W barczewskim gimnazjum jest wolnych
5 sal lekcyjnych. Odbyły się rozmowy ze
Starostą w sprawie utworzenia w Barczewie
szkoły muzycznej. Starosta zgodził się na
finansowanie tej placówki szkolnej. Dzisiaj
wiemy, że jest ogromne zapotrzebowanie na
taką szkołę. Dużo młodzieży chce się uczyć gry
na różnych instrumentach muzycznych. Jest
propozycja utworzenia 2 klas. Byłaby to szkoła
muzyczna I stopnia - jedna klasa dla maluchów,
druga dla gimnazjalistów. Pierwsza byłaby
klasą w cyklu 6 letnim, druga gimnazjalna 4
letnia. Gmina pokrywałaby tylko utrzymanie
pomieszczenia. W planowaniu jest tylko jeden
szkopuł. Gdyby gmina chciałaby uruchomić
naukę w tych klasach po 1 września tego roku, to
byłaby zobowiązana
utrzymać szkołę do

1 stycznia na własny koszt. Jest to kwota 60 tyś.
złotych. Później całość finansowania pokrywałby powiat. Decyzja wyboru należy do Rady
Miejskiej.
Jan Krakowiak

„Niema” sesja nadzwyczajna
30 listopada 2012 roku odbyła się
nadzwyczajna sesja rady miejskiej. Powodem jej
zwołania była konieczność dokończenia
uchwalania podatków na rok 2013. Konkretnie
chodziło o ustalenie opłaty miejscowej oraz o podatek rolny wynikający z ceny kwintala żyta.
Szczególnie ta druga kwestia wywoływała spory
między klubami rady miejskiej. Zdaniem naszego
klubu Radnych Niezależnych „Porozumienie
Samorządowe” proponowany wzrost w stosunku
do wartości z roku 2012 z 45 zł do kwoty 50 zł był
nadmierny. Uważamy, że należy zastosować, tak
jak przy innych wartościach podatków, wzrost
o stopień inflacji, tj. o 4% do kwoty 47 zł. Podobnie
w przypadku opłat miejscowych mieliśmy pomysł
i argumenty za nieco zmodyfikowanymi stawkami
w stosunku do proponowanych tak, by bardziej
uwzględnić interes społeczny. Niestety, nie
mogliśmy się wypowiedzieć na sesji nadzwyczajnej. Udaremnił to przewodniczący rady
miejskiej, który po odczytaniu punktu obrad od
razu zgłaszał osobiście wniosek formalny o nie
dyskutowanie sprawy, tylko przechodzenie
natychmiast do głosowania. Cóż, Klub Radnych
Niezależnych, to 7 osób, a Koalicyjny Klub
Radnych, którego
członkiem jest przewodniczący, to 8 osób, więc w ten sposób została
wykorzystana przewaga liczebna do pogwałcenia
zasad demokracji, do zamknięcia ust. Taki sposób
postępowania wręcz, naszym zdaniem, przywołuje demony przeszłości rodem z minionego
systemu. To nieszanowanie odrębnego zdania, to
wreszcie ograniczanie sprawowania mandatu
radnego dla którego swobodne wypowiadanie
poglądów jest nadrzędnym prawem wynikającym
z wielu aktów prawnych. Zgodnie z § 16
Regulaminu Rady Miejskiej Barczewa dyskusja
jest ele-mentem procedury uchwałodawczej.
Należy więc ją traktować jako zasadę
procedowania. Oczywiście prawnie niby jest
wszystko w porządku, bo można zgłosić wniosek
formalny o niedyskutowanie tylko o natychmiastowe głosowanie. Jednak fakt, że pominięcie
dyskusji zgłoszono w tak ważnej sprawie jak
kwestia podatków oraz to, że to sam
przewodniczący zgłosił taki wniosek formalny,
budzi nasze zastrzeżenia i protest. Zgodnie z § 4
wspomnianego Regulaminu, to właśnie przewodniczący czuwa nad zapewnieniem warunków
wykonywania mandatu radnego. Nie ulega
wątpliwości, że swoboda wypowiedzi, wypowiadanie poglądów w dyskusji jest takim niekwestionowanym pra-wem każdego radnego. Zgodnie
z art. 7 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego,
ratyfi-kowaną przez Polskę w 1993 roku w całości,
radnym zapewnia się swobodne wykonywanie
mandatu. W zaistniałej sytuacji na sesji
nadzwyczajnej prawa radnego wynikające
z cytowanego paragrafu regulaminu oraz zapisów
prawa europejskiego zostały naruszone w związku
z nadużyciem kompetencji przez przewodniczącego. Działał on - naszym zdaniem sprzecznie z nałożonym na niego obowiązkiem z §
4 Regulaminu. Ponadto została wykorzystana
przewaga personalna w radzie, a sprawa, której
dotyczyło głosowanie była na tyle istotna, że
wysoce niewłaściwym było niedopuszczenie do
swobodnej dyskusji. Przeciwko takiej postawie
stanowczo protestujemy.
Jan Połowianiuk
Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych
„Porozumienie Samorządowe”
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Sport
Z BUKS - Barczewo

Podsumowanie roku
Kończący się 2012 rok był pasmem wielu
sukcesów naszego Klubu.
Za największy z nich należy uznać fakt, że
nasze stowarzyszenie systematycznie się rozwija,
przybywają nowi zawodnicy i członkowie,
nieoceniony jest wkład rodziców i ludzi dobrej woli
w rozwój Klubu. W tym roku systematyczne
treningi rozpoczęły dzieci urodzone w latach 2005
i 2006, do tej grupie wiekowej zwanej "Żaczkami"
niemalże każdego tygodnia przybywa nowy
zawodnik.
Uczestniczymy w rozgrywkach i prowadzimy
zajęcia w czterech kategoriach wiekowych:
- Młodzik (okręgowa liga młodzików 1 drużyna)
- Orlik (liga Orlików 2 drużyny)
- Żak (liga Żaków 2 drużyny)
- Żaczek (gry i turnieje towarzyskie)
W kwietniu zainaugurowaliśmy rundę
wiosenną sezonu 2011/2012. Rozgrywki grupowe
zakończyliśmy w maju by, w czerwcu, po tym jak
zajęliśmy pierwsze miejsca w swoich grupach,rywalizować w mistrzostwach województwa.
Druzyna Żaków dotarła do finału tych rozgrywek,
a Orlicy do ćwierćfinału. Oprócz cyklicznych
rozgrywek ligowych rywalizowaliśmy w turniejach
o puchar "Tysiąca Jezior", oraz "Tymbark Cup"
określanych jako nieoficjalne mistrzostwa Polski
zawodników z rocznika 2002. Te rozgrywki również
przyniosły na wiele satysfakcji i nagród, a zawodnicy przeżyli wspaniałą przygodę.
W dniu 08-06-2012 r. UKS BUKS Barczewo
na obiekcie ORLIK przy szkole podstawowej
zorganizował otwarty turniej piłkarski dla dzieci
i młodzieży z okazji obchodów Dni Barczewa.
Frekwencja dopisała, turniej odbył się w kilku
kategoriach wiekowych.W turnieju wzięło udział
ponad 120 zawodników, wszyscy otrzymali pamią-

fot. M. Rukszan

tkowe znaczki, nagrody rzeczowe (słodycze),
zwycięzcom wręczono puchary. Poza konkursem
odbył się mini turniej piłkarski władz samorządowych miasta Barczewa i Hagen o puchar
przechodni Prezesa BUKS Barczewo.Turniej
zakończył się sprawiedliwym remisem. Puchar
przechodni powędrował do Hagen, niemniej
jednak kapitan Barczewa zadeklarował, że w następnym roku drużynę wzmocni, gdyż zamierza
powalczyć o jego odzyskanie.
Podczas wakacji aktywnie wypoczywaliśmy
m.in w Tumianach, organizowaliśmy obozy
dochodzące dla zawodników, którzy przebywali
w Barczewie.
Rozgrywki sezonu 2012/2013 rozpoczęliśmy
w sierpniu, do rozgrywek zgłosiliśmy dodatkowo
drużynę "Młodzików", którzy rywalizowali z zawodnikami starszymi od siebie. Na koniec rundy
jesiennej drużyna zajmuje czwarte miejsce w swojej grupie, co należy uznać za duży sukces. Orlicy
i Żacy są liderami w swoich rozgrywkach, ma to
przełożenie na ich trud włożony podczas treningów i meczy. W okresie zimowym planujemy
wystartować w rozgrywkach ligi halowej w dwóch

kategoriach wiekowych, oraz cyklu turniejów
towarzyskich.
Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego
BUKS Barczewo w tym miejscu składa serdeczne
podziękowania dla zawodników za zaangażowanie, ambicję oraz upór, rodzicom za
poświęcenie i wkład w rozwój naszego klubu,
władzom samorządowym i dyrekcji szkoły
podstawowej oraz gimnazjum za wsparcie i zrozumienie naszych potrzeb. Szczególne wyrazy
uznania należą się panu Krzysztofowi Kacprowiczowi właścicielowi firmy MACROSAT, Firmie
Primavera Furniture z Barczewskiego Dworu,
państwu Czeszejko – Sochackim z Ośrodkowi
Wczasowo – Szkoleniowego Zalesie Mazury, panu
Krzysztofowi Tomczykowi właścicielowi Zakładu
Remontowo – Budowlanego, panu Jerzemu
Jędrasikowi właścicielowi firmy Transport
Jędrasik, Tomaszowi Kowalskiemu właścielowi
firmy Kowalstwo Kowalskiego, panu Leszkowi
Zychowiczowi właścicielowi zakładu samochodowego U Leszka, panu Jackowi Grądzkiemu
właścicielowi zakładu wymiany opon Graja oraz
panu Adamowi Zielińskiemu właścicielowi firmy
AD SERWIS.
Jednocześnie zapraszamy do współpracy
osoby chcące podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na rzecz naszego stowarzyszenia, jak
również zainteresowane firmy i instytucje.
Kontakt do trenerów:
Bogdan Caruk tel. 509487593
Sławomir Ostrowski tel. 501162552
E-mail:buksbarczewo@wp.pl
www.buksbarczewo.futbolowo.pl

Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej „Integracja Pokoleń”
W sobotę pierwszego grudnia 2012 r. w Gimnazjum nr 1 w Barczewie odbył się turniej pod
hasłem: „INTEGRACJA POKOLEŃ” w którym
wystąpiło siedem reprezentacji z terenu Naszego
Miasta:
1. Reprezentacja Radnych i Ratusza
2. Reprezentacja Komisariatu Policji z Barczewa
3. Reprezentacja Straży Pożarnej z Barczewa
4. Reprezentacja Zakładu Karnego
5.Reprezentacja Nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Barczewie
6. Reprezentacja Absolwentów Gimnazjum nr 1
w Barczewie
7. Reprezentacja uczniów Gimnazjum nr 1
w Barczewie
Gościem honorowym zawodów był Paweł
Papke – Poseł, Wielokrotny Reprezentant Polski
w piłkę siatkową, wielokrotny Mistrz Polski,
Mistrz Świata Juniorów, który wraz z Burmistrzem Lechem Nitkowskim otworzył
Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej „Integracja
Pokoleń”
W pierwszym spotkaniu nasz Poseł wystąpił
w Reprezentacji Radnych i Ratusza przeciwko
Reprezentacji uczniów Gimnazjum nr 1 w Barczewie. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2-1
dla Reprezentacji Radnych i Ratusza.
Turniej odbywał się zgodnie z formuła „każ-
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dy z każdym”, dzięki czemu wszyscy mogli sprawdzić swoje umiejętności w konfrontacji z innymi
uczestnikami zawodów. Cały turniej zakończył
się zwycięstwem Reprezentacji Absolwentów
Gimnazjum nr 1 w Barczewie. Głównym fundatorem nagród była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie
Klasyfikacja końcowa:
1. Reprezentacja Absolwentów Gimnazjum nr 1
w Barczewie
2. Reprezentacja Zakładu Karnego
3. Reprezentacja uczniów Gimnazjum nr 1
w Barczewie
4. Reprezentacja Komisariatu Policji z Barczewa
5. Reprezentacja Nauczycieli ze Szkoły
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Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Barczewie
6. Reprezentacja Radnych i Ratusza
7. Reprezentacja Straży Pożarnej z Barczewa
Zawody wzbudziły wiele emocji zarówno
wśród uczestników imprezy, kibiców, jak i zaproszonych gości. Była to pierwsza tego typu impreza
w Gimnazjum nr 1 w Barczewie, w której udało
się zintegrować tak wielu przedstawicieli różnych
zawodów z terenu naszego miasta.
ORGANIZATORZY: - GIMNAZJUM NR 1
W BARCZEWIE
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
- Komisja Sportu, Turystyki i Promocji Gminy
Rafał Surmański

Społeczeństwo

OMEGA POL 97 Wyjątkowy 2012 rok
Adam Perczyński – sternik, Tadeusz Dubik,
Mirosław Sierzputowski i Łukasz Kruczyk – to
członkowie załogi jachtu OMEGA POL 97.
Trzech członków załogi związanych jest z gminą
Barczewo. Adam Perczyński - jest mieszkańcem
Wójtowa i sołtysem tej wsi. Trenował żeglarstwo
sportowo z dużymi sukcesami. Kiedyś trenował z
synem Pana Tadeusza, dzisiaj pływa z jego tatą.
Tadeusz Dubik - pracuje w firmie TECH-BET,
która obecnie w Barczewie buduje osiedle
domów wielorodzinnych. Od lat związany jest z
wodą. Przez prawie 15 lat był płetwonurkiem.
Łukasz Kruczyk – do listopada br. był
pracownikiem Urzędu Miejskiego w Barczewie.
To wystarczy by Gmina Barczewo była dumna z
ich osiągnięć, które rozsławiają na całą Polskę
naszą mała ojczyznę.
W 2012 roku załoga siedmiokrotnie stawała
na „pudle” zajmując od pierwszego do trzeciego

miejsca. Puchary i medale wzbogaciły bogatą już
kolekcję o kolejne trofea. Od wielu lat żeglują z
sukcesami. W 2005 roku kolega namówił pana
Adama żeby wyremontować starą Omegę, potem
w ciągu 6 miesięcy zbudowali nową łodź pierwsze wodowanie przyniosło załodze
mistrzostwo Polski. W 2008 Firma TECH –BET
udzieliła załodze sponsoringu. Łódź, którą
otrzymali była łodzią sportową, nie nadającą się
na turystykę. Dlatego też załoga postanowiła
spróbować swoich sił w „poważnych” regatach.
Wyniki 2012 roku: 16-17 czerwca – Olsztyn Regaty o Puchar Mazur – II miejsce w klasie
open; 30 czerwca -1 lipca – Morąg – Regaty
Sailing Cup – I miejsce w klasie open; 7 – 8 lipca –
Górki Zachodnie Gdańsk – Regaty Nord Cup
eliminacje Pucharu Polski – III miejsce w klasie
Omega Standard; 20-22 lipca – Olsztyn – Puchar
Polski Jachtów Kabinowych – II miejsce w klasie

Omega; 17-19 sierpnia – biskupiec – XIX Regaty
o błękitną Wstęgę Jeziora Dadaj – III miejsce w
klasyfikacji generalnej; 1 września – Ostróda –
XX Regaty Morliny 2012 – I miejsce w
klasyfikacji generalnej; 29-30 września – Olsztyn
– XXI Regaty o Puchar Babiego Lata – II miejsce
w klasyfikacji generalnej.
Przygotowując się do kolejnego sezonu
marzą o tym by na naszym terenie zorganizować
puchar gmin w klasie Omega, a może nawet
puchar Polski na jeziorze Dadaj. Gratulujemy
załodze wspaniałych wyników osiągniętych w
2012 roku i życzymy dalszych sukcesów w
kolejnych latach. Mamy nadzieję, że kiedyś na
burtach Omegi będzie widniało logo Gminy
Barczewo, a na maszcie trzepotać się będzie
gminna flaga.
Mariola Łukowska-Juckiewicz

„Sukces ma wielu liderów”
Jak wykorzystać nieczynną stację kolejową
dla twórczej ekspresji dziecięcej wyobraźni,
sprawić by ksiądz wystąpił w sztuce teatralnej, czy
w trakcie zabawy w poszukiwanie legendarnego
skarbu uczyć dzieci i młodzież historii i tradycji?
O tym i innych wyzwaniach lokalnych liderek
i liderów oraz o sukcesach swoich inicjatyw mówili
oni sami podczas I Forum Liderów Południowej
Warmii, które odbyło się 8 grudnia 2012 r.
w Gościńcu Pod Dębem nad jeziorem Dadaj.
Organizacja Forum była wynikiem
ogromnego zaangażowania uczestników projektu pt. ANIMACJA-INSPIRACJA-EDUKACJA. Kompleksowe wsparcie aktywności
i integracji społeczności lokalnych Południowej
Warmii, realizowanego przez Lokalną Grupę
Działania Stowarzyszenie „Południowa
Warmia”, który już na etapie oceny zyskał
uznanie ekspertów Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej i otrzymał najwyższą liczbę
punktów w swojej kategorii na prawie 2 tysiące
wniosków złożonych z całej Polski. Idea
zaangażowania mieszkańców wsi w działania
na rzecz środowiska lokalnego jest więc słuszna,
coraz bardziej atrakcyjna i efektywna. O jej
atrakcyjności świadczy chociażby duże
zainteresowanie udziałem w projekcie, które
zmusiło organizatorów do uzyskania zgody na
rozszerzenie liczby uczestników i ostatecznie w
projekcie wzięło udział 67 liderów, czyli prawie
dwukrotnie więcej niż zakładano. Przedmiotowe Forum było okazją do zaprezentowania nie
tylko rezultatów projektu, ale także osiągnięć
i efektów pracy uczestników w ich własnych
środowiskach.
W projekcie wzięło udział siedem grup
lokalnych liderek i liderów z Bartąga,
Czerwonki, Giław, Kolna, Kronowa, Sorkwit
i Wipsowa, którzy otrzymali indywidualne
doradztwo i wsparcie eksperckie w zakresie
wypracowania kreatywnych pomysłów na
lokalną aktywność, przeszli cykl szkoleń
i warsztatów na temat możliwości finansowania
różnego typu działań na rzecz rozwoju własnej
miejscowości, nabyli umiejętność samodzielnego tworzenia wniosków oraz skutecznej

promocji podejmowanych działań. Wzięli także
udział w wizytach studyjnych w miejscowości
tematycznej Jędrychowo – „wioska jak u babci”
oraz spółdzielni socjalnej w Prostkach, gdzie
wymienili doświadczenia oraz „przetestowali
na własnej skórze” atrakcyjność ofert
odwiedzanych miejsc i ich przydatności
w integracji i mobilizacji innych do działania.
Lokalni liderzy sami piekli bułeczki, wyplatali
z wikliny, zdobili kartki okolicznościowe, czy
tworzyli niezwykłe budowle przy użyciu
niezliczonej liczby klocków. Zwieńczeniem
uczestnictwa w projekcie była inicjatywa
lokalna zorganizowana przez liderów w ich
własnych miejscowościach. Był spektakl
teatralny w remizie strażackiej, graffiti, beatbox
i hip hop na nieczynnej stacji kolejowej,
poszukiwanie zaginionego skarbu hrabiego von
Mirbach, warsztaty teatralne, wieczory wróżb i
magii oraz wspólne, a co ważniejsze
własnoręczne przygotowywanie ozdób choinkowych. Pomysły na działania przerosły nasze
oczekiwana, zaskoczył też niezwykle pozytywny odbiór inicjatyw w społecznościach
lokalnych oraz zaangażowanie i integracja
mieszkańców. Sama liczba uczestników imprez
świadczy o ogromnym sukcesie działań liderów.
Ogółem w siedmiu inicjatywach wzięło udział
427 mieszkańców Południowej Warmii.
Aktywność lokalnych liderek i liderów
przeczy stereotypom, że na wsi nic się nie
dzieje, a ich twórcze i śmiałe działania zyskują
kolejnych zwolenników. Ich doświadczenia są
przykładem na to, że połączenie zaangażowania
mieszkańców wsi w działania na rzecz
środowiska lokalnego z nieograniczoną
wyobraźnią i kreatywnością jednostek może
przynieść nieprzewidywalne skutki. Właśnie
one, osiągnięcia i efekty pracy lokalnych
liderów zostały zaprezentowane podczas I Forum Liderów Południowej Warmii. Spotkanie
odbyło się w Gościńcu Pod Dębem 8 grudnia
2012 r. W trakcie Forum miały miejsce
prezentacje, często niekonwencjonalne i zaskakujące (np. w przebraniu za hrabinę von
Mirbach), grup lokalnych liderów Południowej
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Warmii oraz z sukcesem zrealizowanych przez
nich inicjatyw. Miała miejsce również wystawa
zdjęć, osiągnięć i efektów pracy uczestników,
w tym także wyrobów rękodzieła. Były więc
bombki, aniołki wykonane na szydełku oraz te
z gipsu, kartki świąteczne, był też tort w kształcie herbu rodu von Mirbach i kolorowe witraże.
Forum spotkało się z przychylnym
odbiorem i zgromadziło nie tylko lokalnych
liderów, ale także sołtysów, przedstawicieli
stowarzyszeń, partnerów projektu oraz samych
mieszkańców. Mimo wielu obowiązków
służbowych w Forum wzięli udział także
Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski, Wójt
Kolna Henryk Duda oraz Edward Cyfus jako
przedstawiciel Gminy Purda. Wyrazili oni
ogromne uznanie dla uczestników projektu, ich
pracowitości, zaangażowania i sukcesów,
których sami byli świadkami słysząc od innych
mieszkańców o ciekawych inicjatywach
realizowanych w gminie, a nawet czynnie
biorąc w nich udział. Co więcej działania
uczestników projektu, zostały zauważone
i docenione przez osoby zajmujące się animacją
i rozwojem lokalnym w województwie. Na
Forum przybyli przedstawiciele miejscowości
tematycznych, osoby aktywne z różnych części
Warmii i Mazur, uczestnicy spotkania pt.
„Miejscowości tematyczne Warmii i Mazur –
szansą na rozwój społeczności lokalnych
regionu?”, realizowanego przez Regionalny
Ośrodek EFS i Stowarzyszenie ESWIP
z Elbląga, by móc zastanowić się jak połączyć
potencjały i zasoby i wspólnie działać na rzecz
rozwoju. Niespodziewanie do obrad przyłączyli
Ciąg dalszy na str. 18
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Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa – zainaugurowana
We wtorek 4 grudnia 2012 roku w Ośrodku
Zalesie SPA Mazury odbyło się spotkanie
przedstawicieli dwóch Lokalnych Grup Rybackich z Województwa Warmińsko-Mazurskiego –
LGR Pojezierze Olsztyńskie i LGR Zalew
Wiślany z delegacją reprezentującą LGR z Włoch
– GAC Litorale Domitio Casertano – Region
Kampania. Spotkanie to miało niezwykle ważny
charakter ze względu na podpisanie Porozumienia o Współpracy pomiędzy wyżej
wymienionymi Grupami, na mocy którego strony
porozumienia będą mogły aktywnie uczestniczyć
we wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń
w zakresie rozwoju obszarów zależnych od
rybactwa. Współpraca będzie doskonałą okazją
dla obszarów rybackich do dzielenia się swoimi
pomysłami i doświadczeniami, zwłaszcza tymi
już sprawdzonymi, które okazały się skuteczne,
pozwalając w ten sposób na wzajemne
inspirowanie się oraz transfer dobrych praktyk.
Należy podkreślić iż cele, które zgodnie
z LSROR realizują LGR Pojezierze Olsztyńskie,
Zalew Wiślany oraz GAC Litorale Domitio
Casertano są zbieżne. Obie grupy dążą do
rozwoju turystyki, w szczególności turystyki
wędkarskiej, wspierania rynku zbytu produktów
rybactwa oraz rozwoju przedsiębiorstw.
Harmonogram trzydniowej wizyty delegacji
z Włoch był bardzo napięty. Już pierwszego dnia
późnym wieczorem pojechaliśmy z wizytą do
jednej z największych i najnowocześniejszych w
Europie hodowli afrykańskiej ryby – Tilapii
czerwonej. Zakład Global Fish znajdujący się w
miejscowości Bońki k. Płońska został
wybudowany od podstaw na powierzchni 4

hektarów. Hodowane w nim ryby dorastają
w systemie zamkniętego obiegu wody z zastosowaniem najnowocześniejszych rozwiązań
technologicznych. W ogrzewanej hali, w kilkudziesięciu basenach stworzono specjalny
mikroklimat o warunkach zbliżonych do
naturalnych. Ryba karmiona jest wyłącznie
naturalnymi paszami bez sztucznych dodatków
hormonów czy antybiotyków. I co najważniejsze
ryba dostarczana będzie do dostawców zawsze
świeża co ma ogromny wpływ na smak mięsa.
Czerwona Tilapia jest doskonała w smaku.
Charakteryzuje się chudym, delikatnym mięsem
i brakiem drobnych ości. Gatunek ten cieszy się
uznaniem najlepszych szefów kuchni. Nadaje się
do smażenia, pieczenia, grillowania oraz do
gotowania na parze. Dzięki zwartej, jędrnej
konsystencji, mięso Czerwonej Tilapii nie
rozpada się podczas obróbki cieplnej.
W drugim dniu wizyty odwiedziliśmy
wspólnie bliźniaczą hodowlę działającą na
terenie LGR Pojezierze Olsztyńskie – znajdującą
się w Wymoju – Eco Barra, zajmującą się
hodowlą australijskiej ryby Barramundi.
Hodowla Barramundi odbywa się w zamkniętym
obiegu wody. Wymogi technologiczne i wewnętrzne normy jakości gwarantują rybom
krystalicznie czystą wodę, która jest pozyskiwana
dzięki złożonemu procesowi filtracji. Ciekawostką jest fakt, że hodowla nie produkuje
żadnych odpadów. Produkty przemiany materii
ryb wykorzystywane są przez specjalny
hydroponiczny system filtracyjny, który opiera
się na zdolności roślin do wykorzystywania
rozpuszczonych w wodzie azotanów będących

„Sukces ma wielu liderów”

Ciąg dalszy ze str. 18

się także animatorzy, uczestnicy Szkoły
Animatorów Społecznych Obszarów Wiejskich
realizowanej przez Stowarzyszenie ESWIP,
którzy spotkanie uznali za doskonałą okazję do
nawiązania współpracy.
W debacie realizatorów projektu z liderami
wzięli udział także Wojciech Pałka Przewodniczący Partnerstwa Miejscowości Tematycznych „Miejsca z Duszą” oraz Maciej
Bielawski Prezes Forum Animatorów Społecznych oraz przedstawiciel Sieci Wspierania
Rozwoju Lokalnego HEROLD. Ich doświadczenia i wiedza pozwoliła uświadomić liderom
ogrom pracy który wykonali, utwierdzić w przekonaniu, że robią wielkie rzeczy oraz że mogą
liczyć na pomoc organizacji, stowarzyszeń
i innych osób w wysiłkach na rzecz rozwoju ich
„małych ojczyzn”. W trakcie Forum zaprezentowano także ofertę wsparcia Regionalnych
Ośrodków EFS, Ośrodków Wspierania
Ekonomii Społecznej, Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz
Lokalnej Grupy Działania „Południowa Warmia” po to, by liderzy wiedzieli, że koniec
projektu nie musi, a nawet nie powinien oznaczać końca ich działań.
Sukces projektu i sukces Forum potwierdził, że w środowiskach wiejskich istnieje
potrzeba działania, potrzeba sprawstwa i możliwości kształtowania rzeczywistości. I Forum
Liderów Południowej Warmii jest pierwszym,
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ale nie ostatnim spotkaniem kreatywnych i aktywnych liderów Południowej Warmii. Już
planowane jest następne i mamy nadzieję, że
w jeszcze większym gronie.
Aneta Janikowska
animator ds. aktywizacji
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
„Południowa Warmia”
Patronat nad I Forum Liderów Południowej Warmii
objął Oddział Telewizji Polskiej w Olsztynie oraz
Radio Olsztyn.

Projekt pt. ANIMACJA-INSPIRACJAEDUKACJA. Kompleksowe wsparcie aktywności i
integracji społeczności lokalnych Południowej
Warmii jest dofinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
realizowany przez Lokalną Grupę Działania
Stowarzyszenie „Południowa Warmia”.

podstawowym składnikiem budulcowym ich
tkanek. Rośliny uprawiane w hydroponicznym
systemie filtracyjnym (głównie zioła) nie są
modyfikowane genetycznie i stanowią zdrowy,
naturalny składnik pokarmowy w zdrowym
żywieniu ludzi. Tak samo jak w chowie ryb,
w hodowli roślin nie stosuje się żadnych
sztucznych substancji. Co przyczynia się do
świeżości i głębi smaków tych produktów.
Barramundi wywodzi się z Australii i jest tam
najbardziej popularną rybą o przeznaczeniu
kulinarnym. Konsumenci doceniają jej walory
smakowe, a także brak drobnych i ostrych ości
oraz delikatne i zwarte mięso, które nie rozpada
się podczas obróbki cieplnej. Barramundi ma
jeszcze jedną, bardzo ważną zaletę - jest bogata w
kwasy tłuszczowe Omega-3. Kolejnym etapem
była wizyta w Gospodarstwie Rybackim
Szwaderki, z którego historią i działalnością w
niezwykle ciekawy sposób zapoznał nas
Mirosław Tymoszczuk, Prezes Gospodarstwa .
Możliwość zwiedzania gospodarstwa rybackiego pozwoliła naszym gościom na zdobycie
praktycznej wiedzy w zakresie łączenia chowu
i hodowli ryb z możliwością świadczenia
dodatkowych usług m.in. wędkarstwa, wędzarni
czy przetwórni.
Goście mieli możliwość
przejścia przez cały proces hodowli ryb – od ikry
do postaci konsumpcyjnych. Po raz pierwszy
również próbowali świeżej smażonej sielawy,
którą byli zachwyceni.
Ostatnim przystankiem w naszej podróży po
obszarze LGR PO były Mazurskie Miody. Firma
Mazurskie Miody posiada wieloletnią tradycję
pszczelarską i zajmuje się już od wielu lat
produkcją i rozprowadzaniem produktów na
bazie miodu oraz samych miodów. Mazurskie
Miody są jedną z nielicznych firm na świecie,
która swoje miody pitne wytwarza według jednej
z najstarszych, naturalnych technik tak zwanych
miodów niesyconych. Wódki i Likiery „Piasecki” to połączenie najwyższej jakości spirytusu
zbożowego i naturalnych składników. Poprzez
tajniki procesów technologicznych przeprowadził nas właściciel firmy Bogdan Piasecki. Po
tak intensywnym dniu podczas wieczornego
seminarium wszystkie trzy Lokalne Grupy Rybackie w celu lepszego poznania się przedstawiły
najważniejsze cele określone w swoich strategiach oraz proponowane płaszczyzny współpracy.
LGR Pojezierze Olsztyńskie reprezentował
Prezes Tomasz Piłat oraz Sekretarz Iwona Hudź,
natomiast przedstawicielami LGR Zalew
Wiślany byli Paweł Kozioł Prezes i Piotr Kasza
Wiceprezes Zarządu. Ze strony włoskiej LGR
reprezentował Vincenzo De Lisa. W spotkaniu ze
strony LGR Pojezierze Olsztyńskie uczestniczył
również Burmistrz Barczewa Lech Nitkowski,
który chętnie dzielił się doświadczeniami
samorządowymi z burmistrzem gminy
Mondragone Giovanim Schiappa, reprezentującym gminę wiodącą w działalności GAC
Litorale Domitio. Rozpoczęta współpraca ma na
celu przygotowanie konkretnych działań
zmierzających do poszerzania wiedzy, wymiany
informacji i doświadczeń, wymiany dobrych
praktyk w związku z hodowlą i przetwórstwem
ryb, a także nawiązania kontaktów pomiędzy
społecznościami w celu bliższego poznania
lokalnych tradycji rybackich.
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XIII Plebiscyt „Barczewianin Roku” 2012

1.Organizatorem konkursu jest Rada Miejska
w Barczewie.
2.Konkurs jest adresowany do osób fizycznych
i innych podmiotów z terenu gminy Barczewo.
3.Konkurs organizowany jest co roku. Do konkursu mogą być zgłoszone inicjatywy zrealizowane wyłączenie w danym roku, który podlega
ocenie chyba, że są to inicjatywy wieloletnie.
4.Inicjatywy mogą być zgłaszane przez
instytucje, organizacje sektora pozarządowego,
osoby prawne, kościoły oraz związki wyznaniowe, a także grupę osób fizycznych.
5.W konkursie mogą brać udział osoby
bezpośrednio związane z jego organizacją, osoby
pełniące funkcje lub urząd publiczny, o ile
zgłoszone inicjatywy wynikają bezpośrednio
z zakresu pełnionych przez nie obowiązków.
6.Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie
do Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie pisemnego zgłoszenia inicjatywy, wraz
z uzasadnieniem, w terminie do ostatniego dnia
stycznia następnego roku, który podlega ocenie.
7. W ramach konkursu przyznana będzie co roku
statuetka anioła i honorowe dyplomy w kategorii:
kultury, oświaty, przedsiębiorczości, rolnictwa
i ochrony środowiska, sportu, turystyki, wolontariatu i filantropii.
8.Wyboru najciekawszych inicjatyw dokona
Komisja Konkursowa utworzona z radnych
Komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji
Gminy, przewodniczącego lub zastępcy
przewodniczącego Rady oraz dyrektora CKiPG
w Barczewie.
9.W przypadku, gdy Komisja Konkursowa uzna,
że żadna inicjatywa nie spełnia kryteriów wymaganych do przyznania statuetki, może przyznać
tylko wyróżnienia.
10.Ocena zgłoszonych inicjatyw dokonana
będzie w oparciu o następujące kryteria:
a) w dziedzinie kultury:
- osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym,
- innowacyjność podejmowanych działań,
b) w dziedzinie oświaty:
- olimpiady, konkursy na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim,
c) dziedzinie przedsiębiorczości:
- pomoc w różnych dziedzinach życia społecznego gmniy,
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- szczególne osiągnięcia w działalności operacyjnej firm i przedsiębiorstw,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
d) w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska:
- szczególne osiągnięcia w różnych strefach
produkcji roślinnej i zwierzęcej,
- stosowanie rozwiązań proekologicznych,
e) w dziedzinie sportu:
- osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym, międzynarodowym,
- promocja zdrowego stylu życia i aktywnego
spędzania wolnego czasu,
f) w dziedzinie turystyki:
- osiągnięcia w rozwoju turystyki, agroturystyki
i rekreacji,
- promocja zdrowia,
- promocja regionalnych tradycji,
g) w dziedzinie wolontariatu:
- poczucie odpowiedzialności i solidarności z innymi,
- współpraca przy organizowaniu różnych imprez,
- współdziałanie w zespole, dzielenie się doświadczeniem wiedzą i umiejętnościami,
h) w dziedzinie filantropii:
- wielkość przekazanej kwoty,
- wielkość darowizny materialnej lub usługi,
- osobiste zaangażowanie darczyńcy wyróżniające się np.: zainteresowaniem problemami
organizacji czy instytucji.
11.Decyzje Komisji Konkursowej podejmowane
są na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, który został wybrany spośród
członków komisji powołanej w danym roku
kalendarzowym.
12.Ogłoszenie wyników konkursu następuje
w terminie wyznaczonym przez Komisję.
13.Uroczystego wręczenia statuetki "Anioła
Sukcesu" i dyplomów z wyróżnieniem dokonuje
Przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie
i Burmistrz Barczewa na uroczystym spotkaniu
przygotowanym wspólnie przez Rade Miejską
i CKiPG w Barczewie.
14."Anioł Sukcesu" może być przyznany w jednej
kategorii nie częściej jak raz na 5 lat.
15. Zmiany regulaminu konkursu dokonuje Rada
Miejska w Barczewie w formie uchwały.
Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
ul. Słowackiego 5.
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