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„Pośród zakonników znajdują szczątki kobiety…”

Mroczne tajemnice Barczewa
„Na starówce w warmińskim miasteczku archeolodzy
odkrywają cmentarzysko mnichów. Pośród zakonników
znajdują szczątki kobiety w wianku ze srebrnych róż i z
dzieckiem w objęciach. Okazuje się, że to Luiza Bein,
dziedziczka i filantropka, której grób dotąd
pozostawał nieznany. Ale kim jest dziecko?

więcej na str. 5

Podpisano deklarację
współpracy „Warmińska Niteczka”
W olsztyńskim ratuszu 21 lutego 2014 r. została podpisana
deklaracja współpracy w sprawie wspólnej realizacji zadania
„Warmińska Niteczka” pomiędzy: Stowarzyszeniem „Wspólne
Wójtowo”, Nadleśnictwem Olsztyn, Gminą Barczewo, Gminą Dywity,
Gminą Olsztyn i Gminą Purda.

więcej na str. 3

Kto pamięta tamte lata?
W marcowym numerze „Wiadomości
Barczewskich” publikujemy wyjątkową
fotografię, wykonaną w Olsztynie, w drugiej
połowie lat pięćdziesiątych XX wieku.
Fotografię, na której uwieczniony jest Henryk
Bociański, do naszej redakcji przyniósł
mieszkaniec Barczewa - syn - pan Henryk
Bociański. Ma ona nie tylko wartość sentymentalna, ale także historyczną. Przedstawia
pierwszych muzyków w uniformach kolejarskich grających w tzw. Kolejowej Orkiestrze
Dętej w Olsztynie. Przypomnijmy, że kilku
muzyków z Barczewa miało swój udział w jej
tworzeniu. Grając w orkiestrze przez długie lata
zapisali się na kartach historii - mamy nadzieję,
że nie bez imiennie.
Zwracamy się z prośbą do naszych
Czytelników o pomoc w ustaleniu imion i nazwisk osób uwiecznionych na fotografii.
W. Zenderowski

Kronika policyjna - Luty
- 1 lutego w Wójtowie na terenie Rodzinnych
Ogródków Działkowych „Zacisze” nieznany
sprawca wyważył drzwi i włamał się do jednej
z altanek, skąd zabrał butlę turystyczną
z palnikiem o wartości 150 złotych.
- 6 lutego na ul. Pułaskiego w Barczewie dwóch
sprawców z terenu PKP dokonało kradzieży
elementów ogrodzenia o wartości 848 zł.
Amatorzy cudzej własności zostali zatrzymani
na „gorącym uczynku” przez barczewskich
policjantów.
- 7 lutego w Wójtowie przy ul. Jaśminowej
nieznany jak dotąd sprawca wybił 2 szyby w budynku handlowym. Poszkodowany wycenił
straty na 500 złotych.
- 8 lutego w Łęgajnach nieznani sprawcy po
zerwaniu dwóch kłódek włamali się do garażu
na ul. Akacjowej. Ich łupem padło 15 litrów
oleju napędowego o wartości 80 złotych.
- 11 lutego w Łapce jeden z mieszkańców został
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przyłapany przez policjantów i pracowników
zakładu energetycznego na kradzieży energii
elektrycznej, której dokonywał poprzez
„pozalicznikowe” podłączenie się do sieci. Trwa
szacowanie łącznej wartości ukradzionego w
ten sposób prądu.
- 14 lutego w Lamkówku nieznani sprawcy po
zdemontowaniu ogrodzenia ukradli 22
metalowe słupki. Poszkodowany - Uniwersytet
Warmińsko – Mazurski - wycenił straty na 4
tysiące złotych.
- 14 lutego w Barczewie na ul. Warmińskiej
nieustalony dotąd sprawca dokonał wybicia
szyby w samochodzie Renault Laguna.
Właściciel wycenił szkodę na 2 tysiące złotych.
- 17 lutego w Lamkowie nieznany sprawca
ukradł z terenu niezamieszkałego gospodarstwa
rolnego m.in. kany na mleko oraz złom.
Właściciel wycenił straty na tysiąc złotych.
- 24 lutego na drodze między Kromerowem,
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a Ramsowem kierowca ciężarowej cysterny
przewożącej mleko podczas omijania stojącego
na poboczu ciągnika rolniczego najechał na
niego i uszkodził go. Przybyli na miejsce
zdarzenia policjanci z Barczewa przebadali
48-letniego kierowcę ciężarówki na zawartość
alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 3 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze
zatrzymali mieszkańcowi gminy Lidzbark
Warmiński prawo jazdy. Natomiast pojazd
ciężarowy został przekazany właścicielowi
firmy. Teraz kierujący za swoje postępowanie
będzie odpowiadał przed sądem. Kodeks karny
za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości
przewiduje karę nawet 2 lat pozbawienia
wolności.
W lutym barczewscy policjanci zatrzymali
5 nietrzeźwych kierowców.
Zebrał Grzegorz Gawrylczyk
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Informacje
Barczewo to „Super Samorząd 2013”

„Masz Głos, Masz Wybór”
Stowarzyszenie "Wspólne Wójtowo" oraz
władze samorządowe Gminy Barczewo zostali
laureatami konkursu „Super Samorząd 2013”.
Nagroda przyznawana jest od 3 lat przez
Fundację Batorego. Z 250 zgłoszonych projektów tylko 5 w kraju otrzymało tą nagrodę.
Honorowym patronatem nagrodę Super
Samorząd 2013 objął Prezydent Bronisław
Komorowski. Wręczenie statuetek odbyło się
podczas uroczystej gali w Pałacu Prezydenckim
w Warszawie w ostatni piątek lutego 2014 r.
Nagrody z rąk: Sekretarza Stanu w Kancelarii
Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego oraz
Prezesa Fundacji im. Stefana Batorego,
Aleksandra Smolara, odebrali: Zbigniew
Chlubicki, Lech Nitkowski, Beata Jakubiak oraz
Adam Perczyński.
Nagroda „Super Samorząd” przyznawana
jest najskuteczniejszym uczestnikom akcji
„Masz Głos, Masz Wybór” za wykonanie
konkretnego zadania, którego realizacja
wymaga zaangażowania zarówno lokalnych
władz, jak i mieszkańców. W tym roku
uczestnicy akcji z całej Polski zajęli się m.in.
zagospodarowaniem otaczającej przestrzeni,
wprowadzali gminne i miejskie budżety
obywatelskie, usprawniali działanie funduszu
sołeckiego, a nawet dostosowywali zasady
funkcjonowania instytucji publicznych do
potrzeb mieszkańców.
Gmina Barczewo oraz Stowarzyszenie
„Wspólne Wójtowo” otrzymali statuetki za
wspólnie zaplanowany rekreacyjny szlak
spacerowo-rowerowy o roboczej nazwie "Warmińska Niteczka". Pomysłodawcami szlaku byli

Fot. UM Barczewo

Beata Jakubiak, Prezes Stowarzyszenia
"Wspólne Wójtowo" oraz Sołtys Wójtowa
Adam Perczyński. Swoim pomysłem zarazili
oprócz barczewskich samorządowców, także
gminy ościenne – Olsztyn, Dywity, Purda.
Prezydent skierował do uczestników gali list,
który odczytał prezydencki minister Olgierd
Dziekoński. Komorowski podziękował w nim
uczestnikom oraz organizatorom akcji „Masz
Głos, Masz Wybór”. „Współpraca kształtuje
zaufanie, które jest fundamentem silnego
społeczeństwa. Jestem głęboko przekonany, że
samorządność jest źródłem korzystnych zmian
dla Polski, dlatego z satysfakcją objąłem
nagrodę Super Samorząd 2013 honorowym
patronatem” – napisał prezydent w liście.
– Nagrodzono te gminy, w których mieszkańcy
wzięli na siebie współodpowiedzialność za
podejmowane decyzje, a włodarze chętnie

podzielili się władzą. Jury doceniło nowe,
ciekawe pomysły na angażowanie różnych grup
mieszkańców. Wśród laureatów są za równo
gminy wiejskie jak i miejskie, w prowadzonych
działaniach brała udział młodzież, a także
seniorzy – mówi Joanna Załuska dyrektor
programu „Masz Głos, Masz Wybór” z Fundacji
im. Stefana Batorego.
Akcja Masz Głos, Masz Wybór, w ramach
której przyznawana jest nagroda Super Samorząd, to realizowany od 12 lat ogólnopolski
projekt Fundacji im. Stefana Batorego. W 2013
roku jej partnerami były: Centrum Promocji
i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS,
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Sieć
Obywatelska-Watchdog Polska oraz Stowarzyszenie Szkoła Liderów.
Grzegorz Gawrylczyk

Podpisano deklarację współpracy „Warmińska Niteczka”
W olsztyńskim ratuszu 21 lutego 2014 r.
została podpisana deklaracja współpracy
w sprawie wspólnej realizacji zadania
„Warmińska Niteczka” pomiędzy: Stowarzyszeniem „Wspólne Wójtowo”, Nadleśnictwem Olsztyn, Gminą Barczewo, Gminą
Dywity, Gminą Olsztyn i Gminą Purda.
Już rozpoczęło się poszukiwanie środków
na oznakowanie trasy szlaku rowerowopieszego, co ma nastąpić jeszcze w tym roku.
- Szukamy aktualnie środków, aby jeszcze w tym
roku oznakować szlak – mówi Lech Nitkowski,
burmistrz Barczewa - Dzięki wstępnym
rozmowom sołtysa Wójtowa z Polskim
Związkiem Narciarskim szlak docelowo będzie
mógł być udostępniany biegaczom narciarskim,
co jeszcze bardziej wzmocni siłę i oddziaływanie
tego projektu.
Szlak ma być gotowy najwcześniej w przyszłym roku, choć na razie nie wiadomo nawet,
ile to przedsięwzięcie będzie kosztować. Koszty
zostaną poznane po wiosennym, dokładnym
przeglądzie całej trasy. Odbiorcami szlaku będą
rowerzyści, piechurzy, biegacze, miłośnicy
Nordic Walking oraz narciarze biegowi. Szlak
ma tworzyć spójną całość i będzie gwarantować
jednakowy standard na całej swojej długości.
Trasa ma być jednakowo oznakowana i wyposażona w elementy małej architektury

(ławeczki, tablice informacyjne, kosze na
śmieci, drogowskazy, altany wypoczynkowe,
itp.). „Warmińska Niteczka” o długości 80
kilometrów przebiegać będzie przez: Skajboty,
Bogdany, Kaplityny, Wójtowo, Nikielkowo,
Zalbki, później przez wybudowane i malownicze ścieżki Lasu Miejskiego w Olsztynie
i przygotowane ścieżki rowerowe Olsztyna,
Stary Olsztyn, Linowo, Trękus, Kaborno,
Wyrandy, Pajtuny, Patryki, by połączyć się
ponownie w Skajbotach.
Początkowo, szlak miał
przebiegać w 90% przez
teren gminy Barczewo zahaczając tylko o gminę Dywity
i gminę Purda. Zamysł był
taki, żeby poprowadzić go po
już istniejących ścieżkach
i drogach. Z czasem do inicjatywy dołączył Olsztyn
i Nadleśnictwo Olsztyn, a trasa z 25-kilometrowego odcinka rozrosła się do 80
-kilometrowej drogi pieszo
-rowerowej.
- To doskonały przykład, jak
oddolna inicjatywa zrodzona
w jednej miejscowości, może
szybko zainteresować sąsie-
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dnie gminy, w tym Olsztyn - podsumowuje Jerzy
Laskowski, wójt Purdy. Z pewnością będzie to
jeden z najbardziej ciekawych szlaków
rowerowo-pieszych w naszym województwie.
Pomysłodawcą szlaku jest Stowarzyszenie
„Wspólne Wójtowo”. Nadleśnictwo Olsztyn,
będzie administratorem znacznej części
obszaru, przez który przebiegnie planowana
trasa.
Grzegorz Gawrylczyk
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Informacje
Barczewska Ochotnicza Straż Pożarna

Na nich zawsze możemy liczyć
O tym, że strażak o każdej porze dnia i nocy
musi być gotowy do niesienia pomocy wiadomo
nie od dziś. Barczewscy strażacy podsumowali
swoją zeszłoroczną działalność w sobotę 15
lutego 2014 r. podczas zebrania sprawozdawcego. Wśród zaproszonych gości byli m.in.
Mirosław Pampuch, olsztyński starosta, Lech
Nitkowski, burmistrz Barczewa oraz Marek
Eljasiak, Zastępca Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie,
Krystyna Szter, radna powiatu olsztyńskiego.
Dosłownie kilka minut po rozpoczęciu
uroczystości rozległ się alarm syreny. Okazało
się, że w płomieniach stanął sklep w Radostach.
Barczewscy strażacy w mgnieniu oka pozbyli
się odświętnych mundurów i po chwili mknęli
już w stronę Radost. Sprawne przybycie na
miejsce pożaru pozwoliło na szybkie ugaszenie
pożaru. Serdeczne podziękowania należą się
także Sołtys Balbinie Buras i mieszkańcom,
którzy własnymi siłami gasili pożar do czasu
przybycia strażaków. Dzięki temu ogień nie
rozprzestrzenił się na cały budynek. Dzięki tej
ofiarności uratowany został cały towar w sklepie
oraz sam budynek, w którym sklep się mieści.
Barczewscy strażacy ochotnicy są najbardziej zajętymi w całym województwie od kilku
lat. W ubiegłym roku wyjeżdżali „na sygnale” aż
219 razy. 60 % tych zdarzeń obsłużyli sami bez
wsparcia zawodowych strażaków. Najbardziej
pracowitym miesiącem był kwiecień, kiedy
niestety wypalane są trawy. Droga krajowa nr 16
także powoduje wiele interwencji przy
wypadkach. Bardzo ruchliwa stała się także
droga wojewódzka w kierunku Jezioran gdzie
również ilość wypadków samochodowych jest
dość spora. Dzięki pracy barczewskich
pogromców ognia udało się uratować mienie o
wartości ok. 4 mln złotych.
OSP w roku 2012 uczestniczyła 219 razy w
akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu
pożarów 111 razy, w likwidacji miejscowych
zagrożeń - 105 razy. W ubiegłym roku fałszywe
alarmy miały miejsce 3 razy.
W akcjach ratowniczych uczestniczyli
następujący druhowie: Adam Dowgiałło - 83,
Mariusz Dowgiałło - 121, Grzegorz Kozłowski
- 81, Krzysztof Krajewski - 5, Marcin Majewski

Fot. G. Gawrylczyk

- 72, Piotr Mostek - 27, Łukasz Mysakowski
- 21, Roman Nagraba - 116, Grzegorz Nowak - 1,
Kamil Osojca - 2, Dariusz Piejdak - 2, Adam
Rybicki - 6, Daniel Rybicki - 21, Michał
Senkbeil - 81, Piotr Sielawa - 7, Piotr Silski - 40,
Krzysztof Skaśkiewicz - 63, Przemysław Staros
- 23, Daniel Stasiński - 13, Rafał Stochmal - 78,
Adam Urbanek - 69, Paweł Wyrzykowski - 30,
Marcin Łaniewski - 29, Mariusz Paprocki - 134,
Semeniuk Robert - 104.
9 razy barczewscy pogromcy ognia
wyjeżdżali poza teren naszej gminy i były to
następujące miejscowości - Miejska Wieś gm.
Jeziorany – 1 raz, Kiersztanowo gm. Jeziorany –
1 raz, Marcinkowo gm. Purda – 1 raz, Kikity gm.
Jeziorany -1 raz, miasto Jeziorany – 2 razy, Nasy
– gm. Biskupiec - 1 raz, jez. Dadaj gm. Biskupiec
– 1 raz, Klewki gm. Purda – 1 raz. Barczewska
straż jako jedna z nielicznych jednostek w powiecie olsztyńskim ma w swoim posiadaniu
kamerę termowizyjną. Nowoczesny sprzęt jest
bardzo przydatny nie tylko w precyzyjnym
zlokalizowaniu „czerwonego kura”. Strażacy
z grodu nad Pisą nie próżnują także jeśli chodzi o
pozyskiwanie funduszy z zewnątrz. W ubiegły
roku ponad 10 tysięcy złotych uzyskali z akcji
1 % - najwięcej ze wszystkich ochotniczych
straży pożarnych z województwa warmińsko
- mazurskiego.
- Ubiegły rok był dla nas bardzo szczególny
ponieważ obchodziliśmy 115 - lecie istnienia –
mówi Piotr Mostek, Prezes barczewskiej OSP.
Z tej okazji została wydana Monografia OSP

w Barczewie.
Barczewskie OSP to 49 członków – 37
zwyczajnych (pełnoletnich), 6 honorowych i 6
wspierających. 9 osób tworzy Młodzieżową
Drużynę Pożarniczą, 15 osób składa się na
zespół sportowy. Do swojej dyspozycji strażacy
mają 6 samochodów pożarniczych w tym:
3 lekkie, 2 średnie i 1 ciężki. Samochód ciężki ze
względu na swój wiek jest w opłakanym stanie
i wymaga szybkiej wymiany. W 2013 roku
barczewscy strażacy zorganizowali następujące
imprezy: VII Powiatowe Mistrzostwa w Ratownictwie w Ramach KPP (barczewska
drużyna zajęła 4 miejsce), 115 - lecie OSP w Barczewie (impreza 2 - dniowa), Warmiński Spływ
Kajakowy, Konkurs Ekologiczny w Ramach
Mistrzostw KPP. Byli współorganizatorami
imprez organizowanych przez szkołę podstawową i gimnazjum, Centrum Kultury i Promocji
Gminy, pokazy ratownicze podczas festynów
wiejskich, współorganizowali gminną edycję
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz
Akcję Honorowego Oddawania Krwi. Strażacy
ochotnicy w całej Polsce narzekają na brak
„młodego narybku” w swoich szeregach. Warto
wstąpić w szeregi ochotników chociażby po to
aby zabezpieczyć swoją zawodową przyszłość.
Strażacy wywodzący się z OSP są
uprzywilejowani jeśli chodzi o stanie się
zawodowym pogromcą ognia w Państwowej
Straży Pożarnej.
Grzegorz Gawrylczyk

Spotkanie z wiceministrem finansów Januszem Cichoniem
13.03.2014 r. w Domu Kultury w Barczewie
odbyło się spotkanie z wiceministrem finansów
Januszem Cichoniem. Mieszkańcy mieli
możliwość wysłuchania prelekcji na temat
„ZUS czy OFE”. Uważam, że temat ten jest
bardzo ważny. Dotyczy bowiem przyszłości
emerytów- głównie wysokości ich przyszłych
świadczeń. Spotkaniem zainteresowali się
mieszkańcy Barczewa, którzy właśnie staja
przed dylematem - ZUS czy OFE.
Zebrani, głównie młodzi ludzie w wieku
produkcyjnym, zadawali pytania i wyrażali
swoje opinie. Demokracja daje nam możliwości
wypowiadania różnych osądów. Wyrażając
swoje zdanie i uwagi możemy pośrednio
wpływać na decyzje rządu. Nie wszystko można
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ZUS czy OFE

Fot.J. Zieliński
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przewidzieć. Aby uniknąć ustawowych błędów
takie spotkania są koniecznością.
Mówiono o dobrodziejstwie OFE, ale także
o nieprzejrzystości ich działalności, nie do końca
wyjaśnionych sprawach jak: dziedziczenie,
czasie wypłacania czy wysokości emerytury
- przecież czasu życia emeryta nie można
określić.
Gdyby mnie ktoś zapytał, a jestem
emerytem, powiedziałbym tak: lepszy wróbel
w garści, niż sto gołąbków na dachu. Wierzę, że
państwo nie zbankrutuje, bo tylko ono może być
gwarantem naszej przyszłości. A to co
wybierzemy zależy tylko od nas.
Jan Zieliński

Wydarzenia
„Pośród zakonników znajdują szczątki kobiety…”

Mroczne tajemnice Barczewa
„Na starówce w warmińskim miasteczku
archeolodzy odkrywają cmentarzysko mnichów.
Pośród zakonników znajdują szczątki kobiety
w wianku ze srebrnych róż i z dzieckiem
w objęciach. Okazuje się, że to Luiza Bein,
dziedziczka i filantropka, której grób dotąd
pozostawał nieznany. Ale kim jest dziecko?
Kobieta miała tylko jednego syna, który dożył
sędziwego wieku… Młoda dziennikarka
postanawia wyjaśnić tę zagadkę. Aby odszukać
potomków Luizy, skieruje swe kroki do
Szwajcarii. Wraz z młodym i przystojnym
Alexandrem Beinem odkryje wiele tajemniczych kart historii tej rodziny…”
Tak brzmi opis na okładce powieści Renaty
Kosin „Tajemnice Luizy Bein”. Najnowsza
książka autorki swą akcję będzie miała…
w Barczewie.
9 kwietnia 2014 roku nakładem Wydawnictwa Nasza Księgarnia ukaże się pierwszy
tom sagi o naszym mieście. Ponieważ pisarka
przez długi czas utrzymywała w sekrecie treść
swojego dzieła, z niecierpliwością wyczekiwałam momentu, by zaspokoić ciekawość.
Ile w książce prawdy, a ile fikcji? Kim są
bohaterowie? Które miejsca naszego miasta,
znajdą się na kartach powieści? Odpowiedź na
pytania znalazłam w posłowiu, które Renata
Kosin zamieściła w „Tajemnicach Luizy Bein”.
„Wszystkie wydarzenia przedstawione
w powieści są literacką fikcją. Jednak… Zwykle
w każdym zmyśleniu można znaleźć ziarno
prawdy. (…) Te ziarna to pewne fakty z przeszłości, realne postacie i miejsca. (…) Wśród
nich znalazł się między innymi Gabriel
Narutowicz, Feliks Nowowiejski, jego ojciec
i siostra Maria oraz Antoni Patek. (…)
I przede wszystkim Wartembork – obecne
Barczewo – z kościołem, klasztorem, Stawem
Więziennym, kilkunastoma mostami, Salonem
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego,
kapliczką strzeżoną przez dwie święte
i Starówką, gdzie podczas rewitalizacji w 2011
roku odkryto cmentarzysko sprzed ponad
dwustu lat. To właśnie tu, wśród pochowanych
bez trumien braci zakonnych, odnaleziono
szczątki tajemniczej kobiety – co dało początek
wymyślonej przeze mnie historii.”
Renata Kosin urodziła się na Podlasiu, ale od
dwudziestu lat mieszka w Barczewie. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i przez
kilka lat pracowała jako polonistka i bibliotekarka w barczewskim gimnazjum. Zadebiutowała jako autorka scenariuszy teatralnych.
W 2012 roku ukazały się jej pierwsze powieści
„Mimo wszystko Wiktoria” i „Bluszcz prowincjonalny”, które zdobyły uznanie czytelników. Sama o sobie mówi, że jest marzycielką,
która nade wszystko ceni sobie ład i dobrą
organizację. Nie przepada za wielkomiejskim
zgiełkiem, ale uwielbia być wśród ludzi,
zwłaszcza takich, którzy umieją cieszyć się
nawet z błahostek. Powieść „Bluszcz prowincjonalny”, której akcja dzieje się na
Podlasiu, przysporzyła jej twórczości wielu
sympatyków z tamtego regionu, i co zaskakuje,
Polonii amerykańskiej.
Czy „Tajemnice Luizy Bein” równie mocno
zapadną w serca mieszkańców Barczewa?

Fot. Wydawnictwo “Nasza Księgarnia”

Co było inspiracją do napisania „Tajemnic
Luizy Bein”? Skąd pomysł, by fabułę książki
osadzić właśnie w Barczewie?
- Inspiracją był artykuł w Wiadomościach
Barczewskich z września 2011 roku, a dokładniej informacja o cmentarzysku odkrytym
podczas prac przy rewitalizacji barczewskiej
starówki. Przeczytałam, że wśród kilkudziesięciu braci zakonnych znaleziono kobietę
z dzieckiem, a tuż obok mężczyznę bez nóg.
Bardzo długo siedziała mi w głowie ona i to
dziecko. Oboje bezimienni. A potem pomyślałam, że jest prosty sposób, by obojgu dać
drugie życie. Z pewnością całkiem inne, od
rzeczywistego, ale za to może znacznie
ciekawsze. Tutaj, w Barczewie, bo gdzieżby
indziej? Mam nadzieję, że udało mi się tego
dokonać.
Kim jest tajemnicza Luiza Bein?

Fot. Archiwum autora

- Na okładce książki jest informacja, że lokalną
dziedziczką i filantropką. Tytuł mówi, że na
pewno miała więcej niż jedną tajemnicę, wśród
nich tożsamość dziecka, z którym została
pochowana. Na głowie ma wianek ze srebrnych

GAZETA SAMORZĄDOWA 3 (244) marzec 2014

róż. On jest kolejną tajemnicą. Nie chciała, by
potomkowie wiedzieli, gdzie jest jej grób - ta jest
następna. A to jeszcze nie koniec. Tajemnic jest
znacznie więcej, i mam nadzieję, że udało mi się
zaciekawić czytelników na tyle, że zechcą
odkryć je sami.
Z opisu udostępnionego przez wydawnictwo
wynika, że wydarzenia opisane w książce
odnoszą się do przeszłości naszego miasta.
Czy odnajdziemy w niej również współczesne
Barczewo?
- W książce odnajdziemy i dawne, i współczesne
Barczewo, z tym że nie zawsze w takiej formie,
jaką znamy. Pierwszą ważną zmianą jest nazwa
miasta. W „Tajemnicach Luizy Bein” miasteczko zachowało swoją przedwojenną nazwę
(a właściwie jedną ze znanych form) – Wartembork. Ta zmiana jest dla czytelnika sygnałem, że
nie wszystko, co się w książce wydarza
odpowiada rzeczywistości, a fakty historyczne
zostały poplątane i poprzesuwane w czasie.
Mam nadzieję, że mieszkańcy mi to wybaczą,
a opowieść o Luizie i jej potomkach zdoła im
wszystko zrekompensować. W zamian za to w
książce niezmieniony pozostał współczesny
wygląd miasta: starówka z ratuszem, Staw
Więzienny i amfiteatr, pozostałości Bramy
Olsztyńskiej i pobliska kapliczka, Salon
Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego, a nawet
Osiedle Słoneczne.
Książka zapowiada się na bestseller. Pozyskała wielu patronów medialnych, w tym
TVP Olsztyn, Sztukater, Magazyn Literacki
Książki i babskieTV. Czy planujesz już
spotkania z czytelnikami?
- Planowanie spotkań leży raczej po stronie
instytucji, które autora zapraszają, ale mam
nadzieję, że mnie to nie ominie. Lubię
rozmawiać z czytelnikami.
Wiem, że „Tajemnice Luizy Bein” będą miały
kontynuację. Czy akcja kolejnej powieści
także będzie toczyć się w Barczewie?
- W Barczewie, czyli powieściowym Wartemborku, jednak w drugim tomie miasteczko nie
pełni aż tak ważnej funkcji fabularnej. Jest tłem
do pewnych wydarzeń, a znaczącą rolę odgrywa
tylko jedno, realnie istniejące miejsce w
Barczewie – takie, które dla odmiany nie
pojawia się w pierwszym tomie.
Czy możesz zdradzić, jaki będzie jej tytuł i
kiedy możemy spodziewać się premiery?
- Roboczo książkę zatytułowałam „Kołysanka
dla Rosalie”, ale formalnie nie zostało to jeszcze
zatwierdzone przez wydawnictwo. Na premierę
niestety trzeba będzie jeszcze trochę poczekać,
mimo że powieść jest już napisana, jej wydanie
zaplanowano dopiero na 2015 rok.
Była “Mimo wszystko Wiktoria”, “Bluszcz
Prowincjonalny”, “Saga o Barczewie”. Masz
już pomysł na kolejne książki?
- Oczywiście. Kiedy kończyłam drugi tom
historii barczewskiej, w głowie miałam już
następną, znów dwutomową opowieść. W niej –
dla równowagi – wracam na moje rodzinne
Podlasie. Zamierzam przyjrzeć się tamtejszej
historii i znaleźć w niej równie dużo ciekawych
wątków, jak w warmińskiej.
Dziękuję za rozmowę
Lidia Zelman
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XI Gminny Konkurs Języka Angielskiego
We wtorek 18 lutego 2014 r. odbył się XI
Gminny Konkurs Języka Angielskiego. Już po
raz kolejny Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie miał zaszczyt być
gospodarzem tego wydarzenia. W konkursie
udział wzięli uczniowie klas 4-6 z Gminy
Barczewo. W przyjaznej atmosferze młodzi
uczestnicy zmagali się z zagadnieniami
dotyczącymi rozumienia czytanego i słuchanego
tekstu, zadaniami badającymi znajomość
słownictwa oraz gramatyki. Test trwał 60 minut,
po czym został sprawdzony przez komisję
konkursową, w której skład wchodzili wszyscy
nauczyciele przybyli wraz z podopiecznymi do
Kronowa.
Po długich i burzliwych naradach przyznano

Fot. Archiwum autora

Marcińczyk – uczeń kl. VI Szkoły Podstawowej
w Łęgajnach. Trzecie miejsce zajął uczeń Szkoły
Podstawowej w Barczewie – Kornel Kamiński.
Na zakończenie Dyrektor Niepublicznego
Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie, Jolanta
Piotrowska oraz Organ Prowadzący Marek
Rybczyński, wręczyli laureatom atrakcyjne
nagrody.
Na kolejne językowe potyczki zapraszamy
już za rok.
Wszystkim laureatom gratulujemy !

pierwsze miejsce uczennicy klasy 6 Szkoły
Podstawowej w Barczewie – Paulinie Sowa.
Drugie miejsce zdobyli ex aequo: Mariusz
Karczykowski – uczeń klasy V Niepublicznej
Szkoły Podstawowej w Kronowie oraz Jakub

Nauczycielka języka angielskiego
Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Kronowie
Anna Zalewska

Uczestnicy projektu COMENIUS ,,United Europe- A perfect Home to live in” w Bułgarii Przedszkole Publiczne w Łęgajnach laureatem
ogólnopolskiego konkursu

Kronowo w Europie

W dniach 27.02.2014 – 03.03.2014 przedstawiciele Niepublicznej Szkoły Podstawowej
w Kronowie uczestniczyli w spotkaniu
członków projektu ,,United Europe – A perfect
home to live in”, które miało miejsce w mieście
Sliven w Bułgarii. Celem spotkania było
omówienie zrealizowanych zadań projektu oraz
ułożenie planu dalszej pracy. Zgodnie ze
słowami Alessandro D’Avenia: „(…) kto zna

języka angielskiego, po czym przyszedł czas na
wizytę w szkole specjalnej ,,VLASAKI
SHUMANOV”. Goście mogli przyjrzeć się
systemowi edukacji specjalnej w Bułgarii oraz
metodom pracy nauczycieli. Pod koniec dnia
członkowie projektu udali się na uroczyste
otwarcie nowo wyremontowanych warsztatów
samochodowych. Przybyli również goście
specjalni – Burmistrz miasta Sliven oraz
przedstawiciele Kuratorium. Nauczyciele
z Polski obdarowali delegatów władz oryginalnymi upominkami przygotowanymi własnoręcznie przez uczniów szkoły w Kronowie.
Trzeci dzień, choć deszczowy i pochmurny,
dostarczył mnóstwo wrażeń. Z samego rana cała
grupa udała się do położonej w górach wioski
Kotel. W trakcie godzinnej podróży Polscy
nauczyciele mieli okazję podziwiać niesamowite górskie widoki. Po dotarciu na miejsce
wszyscy udali się do Muzeum Dywanów, gdzie
czekała niespodzianka - pokaz tradycyjnych
tańców ludowych. Nauczyciele z zaintereCiąg dalszy na str. 11

„Mamo, Tato wolę wodę!”
W listopadzie 2013r. nasze Przedszkole
przystąpiło do ogólnopolskiego programu
edukacyjnego – „Mamo, Tato wolę wodę!”
–zainicjowanego przez Żywiec Zdrój S.A.
Patronat merytoryczny nad programem objął
Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut
Matki i Dziecka .
Celem programu było kształtowanie
prawidłowych nawyków żywieniowych,
podkreślenie roli wody w codziennej diecie,
zachęcenie do aktywności fizycznej oraz
kształtowanie postaw proekologicznych.
Program edukacyjny zakończył się konkursem
na piosenkę promującą nawyk picia wody.
Należało ułożyć nie tylko tekst i melodię, ale
również opracować
i nagrać inscenizację
utworu w wykonaniu przedszkolaków.
Wśród 10 nagrodzonych przedszkoli z całej
Polski znalazło się Przedszkole Publiczne w
Łęgajnach!
26 lutego 2014r. nasze Przedszkole
odwiedził Zdrojek i osobiście wręczył nagrody:
Ciąg dalszy na str. 9

Fot. Archiwum autora

języki obce, widzi wyraźniej świat. Każdy język
wyraża inny punkt widzenia”, nauczyciele mieli
możliwość podzielenia się swoim „widzeniem
świata”, wyrażeniem własnej opinii oraz
dołożenia swojej „cegiełki” do pracy grupy.
Pierwszego dnia w przyjaznej i ciepłej
atmosferze odbyła się uroczysta kolacja
powitalna, w której udział wzięli goście z Polski,
Łotwy, Szwecji, Rumunii oraz gospodarze.
Drugiego dnia grupa ,,Comenius” udała się do
szkoły samochodowej, aby wziąć udział w ceremonii powitalnej przygotowanej przez
uczniów, podczas której uraczona została
chlebem i miodem. Nie zabrakło też tradycyjnych kolorowych strojów, tańców i śpiewów.
Wizyta w szkole była też świetną okazją do
sprawdzenia swoich umiejętności „za kółkiem”
pod czujnym okiem instruktorów nauki jazdy.
Następnie wszyscy udali się na krótką lekcję
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Informacje
Galeria absolwentów barczewskiego gimnazjum

Joanna i Paweł Tołkacz
W galerii absolwentów barczewskiego
gimnazjum mogliście Państwo do tej pory
przeczytać o naszych byłych uczniach i uczennicach, którym już udało się odnieść sukces
i spełnić swoje zawodowe marzenia. Tym razem
chcemy przedstawić parę małżeńską. Joasia
Jakubiak ukończyła Gimnazjum nr 1 w Barczewie w 2004 roku. Naukę kontynuowała
w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja
Kopernika w Olsztynie przy ulicy Bałtyckiej.
W 2010 ukończyła pierwszy stopień studiów na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego na kierunku Administracja publiczna. Dwa lata później obroniła
tytuł magistra na kierunku Zarządzanie
finansami i rachunkowość. W 2008 roku jako
stażystka rozpoczęła pracę w Mazurskim Banku
Spółdzielczym w Giżycku i po pół roku
otrzymała stałą posadę na stanowisku młodszy
referent. Obecnie Joasia jest młodszym
inspektorem do spraw kredytów.

Fot. Archiwum autora (2)

Paweł Tołkacz już w szkole dał się poznać
jako doskonały organizator. Po ukończeniu
gimnazjum kontynuował naukę w VI Liceum
Ogólnokształcącym im. G. Narutowicza
w Olsztynie. Po maturze przez rok odbywał
służbę zastępczą w Oddziałach Prewencji Policji
w Warszawie. 2012 roku obronił tytuł licencjata
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego ze specjalizacją
Systemy bezpieczeństwa publicznego. W tym
roku Paweł kończy studia magisterskie na
kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne. Realizuje się także prowadząc własną działalność
gospodarczą. W 2010 roku założył firmę
świadczącą usługi gastronomiczne. Obecnie jest

właścicielem trzech lokali o nazwie „Bar Pepe”,
dwa z nich mieszczą się w Olsztynie, jeden
w Barczewie przy ulicy Mazurskiej.
Joanna i Paweł Tołkacz pobrali się
w czerwcu 2013 roku. Oboje są przykładem
tego, że nie trzeba opuszczać rodzinnych stron,
by realizować swoje zawodowe pasje i odnaleźć
szczęście. Życzymy parze wielu sukcesów,
zarówno w pracy jak i w życiu osobistym, tym
bardziej, że przed nimi najtrudniejszy egzamin –
z bycia rodzicami.
Lidia Zelman
Iwona Rudź

I miejsce gimnazjalistek w konkursie o Warmii.

„Musisz wiedzieć by Europie powiedzieć”
7 marca 2014r. uczennice Gimnazjum nr 1
im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie: Sara
Derbash, Wiktoria Głodkowska i Paulina
Senkbeil wzięły udział w VIII edycji Międzygimnazjalnego Konkursu o Regionie „Musisz
wiedzieć, by Europie powiedzieć” zdobywając
I miejsce. Celem organizowanych od 2007 roku
konkursów jest propagowanie wśród młodzieży
wiedzy o tradycjach, kulturze i walorach
turystycznych Warmii oraz zachęcanie do nauki
języków obcych, w których rozgrywano niektóre z konkursowych konkurencji. Tegoroczny
konkurs poświęcony był warmińskim zabytkom.
Udział w konkursie międzygimnazjalnym
poprzedziły eliminacje szkolne zorganizowane
przez Szkolne Centrum
Informacji (bibliotekę
szkolną) dla chętnych
uczniów z klas I-II,
w których udział wzięło
kilkunastu gimnazjalistów. Osoby, które uzyskały największą liczbę
punktów w eliminacjach
szkolnych, pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza Małgorzaty Bronowskiej-Waliszewskiej,
poszerzały wiedzę o historii, kulturze i zabytkach Warmii.
Konkurs w Olsztynie
przebiegał w trzech etapach. Pierwszym był
indywidualny test wiedzy o zabytkach i historii
naszego regionu. Wynik każdego ucznia
wpływał na ogólną punktację całego zespołu.
Warto wspomnieć, że Paulina Senkbeil, jako
jedna z dwóch uczestników konkursu nie
popełniła żadnego błędu. W drugim etapie każdy
z zespołów musiał wykazać się wiedzą
architektoniczną oraz przygotować list do
mieszkającego w innym regionie Polski lub
Europy kolegi, zachęcający do przyjazdu na
Warmię. W trzecim etapie, zespoły przedstawiły
jurorom prezentację multimedialną w języku
obcym o wybranych warmińskich zabytkach.
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Zmagania uczestników konkursu oceniało
pięcioosobowe jury, pod przewodnictwem
Joanny Piotrowskiej z Narodowego Instytutu
Dziedzictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie:
ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko - dyrektor
Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego
UWM, dyrektor Archiwum Archidiecezji
Warmińskiej, dr Jerzy Sikorski - historyk,
pracownik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Olsztynie, dr Tatiana Żylina-Els
- ekspertka języka angielskiego, Dorota
Balińska - ekspertka języka niemieckiego
z Gimnazjum nr 2 w Olsztynie.
W konkursie wzięły udział gimnazja:
Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ol-

Fot. Archiwum autora

sztynku, Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie, Gimnazjum nr 6 im.
Ziemi Warmińskiej w Olsztynie, Gimnazjum nr
7 im. Ignacego Krasickiego w Olsztynie,
Gimnazjum nr 11 im. Hieronima Skurpskiego
w Olsztynie, Gimnazjum nr 12 im. Sybiraków
w Olsztynie.
Więcej o konkursie można przeczytać na
stronie:
http://www.olsztyn24.com/news/22619
-ostatni-taki-konkurs-w-gimnazjum-nr-6.html
Małgorzata Bronowska-Waliszewska,
nauczyciel bibliotekarz

7

Historia

Barczewskie Kalendarium

Marzec

Jubileusz 650 - lecia
Jedzbark (niem. Hirschberg)
Miejscowość przepełniona historią. W tłumaczeniu zwane „Jelenie Wzgórze” leży
w południowo wschodniej części gminy Barczewo. Dawniej w tym miejscu znajdował się
„zamek biskupi”, który był otoczony wodą.
W 1364 roku zamek został zdobyty i spalony
przez wojska litewskiego księcia Kiejstuta.
Według opisów, zamek zaliczany był do
najpiękniejszych na Warmii. Jak pisze ks.
Walenty Barczewski, na środku wsi, przy kuźni,
stała kamienna chrzcielnica z zaginionego
kościoła, a na jednym ze wzgórz otaczających
obecną wieś znajdować się miał drewniany gród
obronny z palisadami. Stąd wzgórze nazywano
Palistką. 12 marca 1364 roku w Lidzbarku
biskup warmiński Jan II Stryprock wydał na
prawie chełmińskim przywilej lokacyjny dla
Jedzbarka. Biskup w przywileju zapisał 10 włók
przy zamku Janowi Stebin, bez sądów, młyna
i karczmy. Zapisane ziemie leżały między strugą
Sirwinthe i Ardinghene. Ponadto wydał Janowi

Jakubowi założyć we wsi młyn o jednym kole,
do którego zapisał 2 morgi łąki i 2 włóki ziemi
z prawem dziedziczenia oraz zezwolił mu na
połów ryb w stawie dla własnych potrzeb,
obciążając go za to czynszem. W roku 1483
biskup Mikołaj z Tüngen zapisał na prawie
chełmińskim mieszkańcom wsi 60 włók, które
do tej pory posiadali na prawie pruskim.
W dniach 24 stycznia 1416 roku i 18 grudnia
1422 roku wznowiono lokację wsi po wojnie
głodowej.
Z lustracji wiadomo, że w 1656 roku
Jedzbark liczył 30 włók. Ponadto zapisano, iż
„…jest folwark utrzymywany, a budynki są
dobre. Ziemia pod oziminy dobra, pod letni zła
i sprzęt dobry. Łąki niewiele warte, fur siana
z nich zaledwie 15. Ostatniego roku było
wysiewu: żyta łaszt 4 i korców 3 i pół,
jęczmienia korców 5, owsa łaszt 4 i korców 20,
grochu korców 2, tatarki korców 15, chmielu
beczek 5”.

Stebin prawo połowu ryb w jeziorze Raxowe na
potrzeby własne, „a jeżeliby złoczyńcę jakiego
pochwycił w granicach 42 włók pobliskich
zamkowi, dostanie ⅓ od sądów. Za to służyć
miał nam będzie zbrojno z koniem na wojnie,
zamki stawiać i inne zwykłe ciężary ponosić”.
Jan Stebin zwolniony był od podatku przez
pierwszych 14 lat. Tego samego dnia biskup
przywilejem na prawie pruskim, przekazał
Prusom: Toleclausowi, Hermannowi, Rodeleowi, Diwilowi, Glandieemowi, Retaweowi,
Robandeowi, Kotulneowi i Caminowi pola przy
zamku Hirschberg - każdemu po 4 włóki, oraz po
jednej służbie konnej w zbroi. Ponadto po jednej
włóce za 2 służby otrzymali Prusowie: Muselith,
Pomere, Kunecon, Marcin, Scloden, Asthiothe,
Kickel i Hanke.
Wspomniany zamek był bezspornie
wartownią biskupią, leżącą pomiędzy terenem
zasiedlonym, a puszczą. Z warowni tej
alarmowano o najeździe i powstrzymywano go.
Dotyczyło to głównie najazdów Litwinów.
W 1381 roku biskup warmiński Henryk III
Sorbom, przywilejem pozwolił młynarzowi

Pierwsi mieszkańcy trudnili się rolnictwem,
flisactwem oraz łowiectwem. Dawniej przez
wieś płynęła duża rzeka, po której pozostało
jedynie wyschnięte koryto, gdzie założono
uprawne pola i łąki.
Po rozbiorze Polski w 1772 roku rząd pruski
zabrał wieś i wydał ją na własność prywatną.
Wówczas w Jedzbarku powstał majątek ziemski. W 1820 roku wieś liczyła 40 budynków i 184
mieszkańców, a w 1857 roku było już 350
mieszkańców. Pod koniec XVIII wieku we wsi
istniała niemiecka szkoła. W grudniu 1863 roku
mieszkańcy Jedzbarka udzielili schronienia
powstańcom styczniowym. W ramach Towarzystwa Czytelni Ludowych w Jedzbarku
w 1888 roku powstała biblioteka polska. W 1911
roku we wsi utworzono drużynę straży pożarnej.
Na podstawie spisu, w 1896 roku właścicielami
cegielni byli: Maria Romanowski i Kuhn
& Tolksdorf.
Jedzbark był w strefie działań I wojny
światowej, stąd związana jest z nim historia
zestrzelenia samolotu, która miała miejsce 27
sierpnia 1914 roku. We wsi znajduje się pomnik
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1364.03.12 – wystawiony został przywilej lokacyjny dla Jedzbarka.
1364.03.18 – wystawiony został przywilej lokacyjny dla Kaplityn.
1529.03.14 – biskup Maurycy Feber nadał wieś
Wipsowo proboszczowi z Ramsowa i Mikołajowi z Korujewa z Mazowsza.
1579.03.28 – w przywileju, Barczewko otrzymało dodatkowo 10 włók lasu i 20 mórg w polu
Königreich.
1664.03.19 – we Fromborku zmarł Przecisław
Szemborowski, od 1657 roku proboszcz w Barczewie, fundator beneficjum.
1919.03.03 – staraniem Komisji Szkolnej przy
Polskiej Radzie Ludowej zorganizowano w Olsztynie pierwszy kurs dla nauczycieli pomocniczych do szkolnictwa polskiego. Słuchaczką
kursu m.in. była Augusta Wiewiorra - późniejsza
nauczycielka w Wipsowie.
1939.03.11 – w Teodorach w powiecie Łask
urodził się mieszkaniec Nikielkowa Krzysztof
Gwis, arcymistrz międzynarodowego brydża
sportowego.
1939.03.31 – zmarł ks. Aloyfius Junker, w latach
1938-1939 proboszcz w parafii w Barczewku.
1949.03.05 – w olsztyńskim Sądzie Okręgowym
została zarejestrowana Gminna Spółdzielnia
„Samopomoc Chłopska” w Barczewie.
1949.03.11 – władze miasta Barczewo przekazały Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” młyn i olejarnię przy ul. Młynarskiej.
1949.03.13 – w Lesznie zmarł Jan Olk, działacz
polski i plebiscytowy na Warmii.
1949.03.31 – uchwałą Miejskiej Rady Narodowej w Barczewie zmieniono nazwę z „Nadleśnictwo Lasów Miejskich” na „Leśnictwo Lasów
Miejskich” w Barczewie.
1959.03.04 – w Węgorzewie urodził się ks. Marek Paszkowski, proboszcz parafii św. Anny
i św. Szczepana w Barczewie.
1964.03.29 – Prezydium Miejskiej Rady Narodowej podjęło uchwałę o zamknięciu cmentarza
ewangelickiego przy ul. Niepodległości.
1979.03.06 – biskupem warmińskim został ks.
Józef Glemp.
1984.03.22 – więźniowie polityczni przetrzymywani w barczewskim więzieniu proklamowali kolejny strajk głodowy, który trwał do 18
maja.
1994.03.12 – w walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia „Pokoleń” w Warszawie uczestniczył
Kazimierz Olechowski z Barczewa.
1999.03.04 – do kaplicy Domu Opieki Społecznej w Barczewie zakupiono obraz „Jezus
ufam Tobie”.
1999.03.14 – w Barczewie obradował I Zjazd
Powiatowy SdRP.
1999.03.15 – Rada Miasta podjęła uchwałę
w sprawie utworzenia publicznego Gimnazjum
w Barczewie przy ul. Wojska Polskiego 36,
z dniem 1 września 1999 roku.
1999.03.26 – w Miejskim Domu Kultury w Barczewie wystawiono „Przedstawienie Hamleta
we wsi Głucha Dolna” Ivo Bresana w przekładzie Stanisława Kaszyńskiego, wykonawcami byli aktorzy z Teatru Bez Nazwy z Gietrzwałdu.
1999.03.26 – Rada Miejska w Barczewie, na zastępcę burmistrza wybrała Jerzego Bujnowskiego.
1999.03.27 – na Festiwalu Piosenki Harcerskiej
w Ornecie zespół „Nastyle” zdobył I miejsce
w kategorii zespołów harcerskich.
W. Zenderowski

Historia
Ludzie z naszego miasta…

W setną rocznicę urodzin Stefana Ciborowskiego
Barczewo od wieków sprzyja talentom i
twórczym natchnieniom. Przykładem jest Stefan
Ciborowski, muzyk, puzonista i animator życia
kulturalnego w pierwszych, powojennych
latach. Człowiek z własną historią, dla którego
Barczewo było ukochanym miastem.
Stefan Ciborowski urodził się 22 lutego 1914
roku we wsi Dobrochyń. Po ukończeniu szkoły
podstawowej wstąpił do 33 Pułku Piechoty w
Łomży, gdzie jako elew orkiestrant uczył się gry
na instrumentach dętych. Przed wybuchem
wojny ukończył w stopniu kaprala Szkołę
Podoficerską w Łomży. W czasie okupacji
walczył w szeregach Armii Krajowej. W 1945
roku zamieszkał w Barczewie i pracował jako
adiunkt w Dyrekcji Polskich Kolei
Państwowych - Wydział Wąskotorowy w
Olsztynie. W 1945 roku współuczestniczył w
założeniu Kolejowej Orkiestry Dętej w
Olsztynie oraz orkiestry, zwanej Filharmonią
Olsztyńską (Państwowa Orkiestra Symfoniczna
im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie),
której był pierwszym koncertmistrzem. Po
ukończeniu Muzycznej Szkoły Średniej w
Gdyni zrezygnował z pracy w Dyrekcji PKP i
podjął pracę na pełnym etacie w Orkiestrze
Symfonicznej, w której grał na puzonie od 1945
do 1975 roku. Z Orkiestrą Symfoniczną
koncertował w wielu miastach Polski oraz
Rumunii i Związku Radzieckiego. Grał również
w słynnej olsztyńskiej Kolejowej Orkiestrze
Dętej. Będąc mieszkańcem Barczewa przyszło

mu tworzyć w czasach, w których brakowało
wiele podstawowych rzeczy, nie mówiąc o
instrumentach. Spełni swoje marzenia włączając
się czynnie w życie amatorskiego ruchu
artystycznego. Starsi mieszkańcy, zapamiętali
Stefana Ciborowskiego jako wspaniałego,
uzdolnionego muzyka, a szczególnie jako
wspaniałego organizatora życia kulturalnego i
życzliwego człowieka. Stefan Ciborowski nie
będąc funkcjonariuszem, w 1954 roku przy
Centralnym Więzieniu w Barczewie, za zgodą
kierownictwa wiezienia utworzył i przez kilka
lat kierował „Chórem przy Więzieniu”. W tym
okresie działał również w orkiestrze, zwanej -
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z dwumetrową rzeźbą Chrystusa tzw. „Denkmal”, upamiętniający poległych w latach 1914
-1918 na wszystkich frontach. Pomnik powstał
w 1919 roku, a wykonał go Józef Sommer.
Inskrypcja na tablicy zawiera 17 nazwisk
mieszkańców Jedzbarka i 2 mieszkańców Odryt.
Walki o Jedzbark, toczące się w styczniu
1945 roku, okazały się tragiczne dla miejscowej
ludności. Przez miejscowość kilkakrotnie
przechodził front. 22 stycznia i w kolejnych
dniach radzieccy żołnierze rozstrzelali wiele
osób. Ostatecznie jednostki wojskowe Armii
Czerwonej zajęły Jedzbark 26 stycznia 1945
roku. Podczas walk zginęło około 50 osób,
z których 33 w lutym 1945 roku, pochowano
przy krzyżu na rozstaju dróg, obok boiska
szkolnego. W tym czasie wielu mieszkańców
Jedzbarka zostało wywiezionych w głąb Rosji.
Po wojnie Jedzbark nie miał własnej kaplicy.
W 1961 roku, za sprawą ks. Huberta Meika,
urządzono ją w domu prywatnym.12 września
1973 roku biskup Józef Drzazga wydał zgodę na
budowę świątyni w Jedzbarku. W maju 1974
roku, za sprawą księdza Bronisława Kuculisa,
wmurowano kamień węgielny pod budowę
kaplicy o wyjątkowo nowatorskiej bryle
architektonicznej. Świątynię o kształcie rotundy,
ze ściętą ukośnie wieżą, usytuowano na
wzgórzu. Pierwszą mszę św. odprawiono 25
grudnia 1982 roku. 25 lipca 1989 roku kaplica
pw. św. Antoniego stała się filią parafii św.
Andrzeja Apostoła w Barczewie. Wyposażenie

„Więzienną Orkiestrą Rozrywkową. Stefan
Ciborowski prowadził także ożywioną
działalność społeczno-oświatową wśród
mundurowych. Był działaczem Towarzystwa
Krzewienia Kultury Fizycznej w Barczewie.
Społecznie pracował na rzecz miejscowej
Ochotniczej Straży Pożarnej, będąc przez kilka
lat wiceprezesem Zarządu. Był współzałożycielem i członkiem miejscowego Koła
ZBoWiD.
Zmarł 21 listopada 1992 r. w Barczewie.
W. Zenderowski
Fot. „Więzienna Orkiestra Rozrywkowa”.
Pierwszy od lewej Stefan Ciborowski

„Mamo, Tato wolę wodę!”
Ciąg dalszy ze str. 6

kaplicy jest nowe, za wyjątkiem małego barokowego dzwonu z 1710 roku. 14 października
2001 roku, obok świątyni, z inicjatywy
działaczy Związku Byłych Mieszkańców
Powiatu Olsztyńskiego, odsłonięto kamień
upamiętniający ofiary wojny i przemocy.
W centrum wsi stoi dwukondygnacyjna kapliczka z małym dzwonem oraz wiele mniejszych
kapliczek i krzyży, które wystawiono jako
wotum dziękczynne.
W drugiej połowie XX wieku Jedzbark
uważano za bogatą miejscowość. Było Państwowe Gospodarstwo Rolne, wieś miała swój Urząd
Stanu Cywilnego. W tym czasie nieopodal wsi,
w pobliżu jeziora odkryto kilka kurhanów.
Badania archeologiczne wymieniają je jako
jedne z ostatnich śladów materialnych kultury
dawnych Prusów na tych ziemiach. Odkryte
kurhany potwierdzają istnienie grodziska
średniowiecznego na pagórku zwanym „Pałacykiem” lub „Zamkową Górą”.
Z Jedzbarka wywodzą się: Józef Krakor
- działacz warmiński, bibliofil, propagator
szkolnictwa i czytelnictwa, Johann Bischoff
- działacz plebiscytowy i Kazimierz Kozłowski
- nauczyciel. Dziś Jedzbark to wieś sołecka,
z luźną zabudową i malowniczym krajobrazem,
który stwarza wspaniałe warunki agroturystyczne.
W 2013 roku Jedzbark liczył 217 mieszkańców.
Wojciech Zenderowski
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kamerę HD, zestaw gier edukacyjnych, pudełka
śniadaniowe i opaski z wizerunkiem Zdrojka,
dyplomy. Wkrótce dojedzie też zapas wody do
picia Żywiec Zdrój.

Fot. Archiwum autora

Podczas uroczystości wręczania dyplomów
i nagród gościli u nas: Pani Dyrektor ZSP w
Łęgajnach- Elżbieta Kozłowska, Pani Dyrektor
Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia-Hanna
Chyżyńska oraz przedstawiciele Rodziców.
Cieszymy się bardzo, że praca włożona
przez Panie nauczycielki w realizację programu
i zadań konkursowych oraz zaangażowanie
przedszkolaków zostały docenione.
Gratulujemy!
Teresa Okulicz, Bożena Szewc

Informacje
Wsie Gminy Barczewo

Czy można wygrać życie?
Rozmowa z Marcinem Czadek – sołtysem
Sołectwa Lamkowo – młodym sołtysem,
młodym człowiekiem, mieszkającym w Lamkowie od urodzenia.
Lamkowo dawniej było gminą ?
- Tak, do 1954 r. Lamkowo było gminą, miało
duże znaczenie gospodarcze. Były tu magazyny
spożywcze, skupy żywca, bank, policja. Żyły tu
rodziny wielodzietne. Do szkoły uczęszczało
ponad 200 uczniów, obecnie tylko ponad 50. Po
zmianie sytuacji politycznej gmina została
przeniesiona do Barczewa. Wszystko diametralnie się zmieniło – teraz niestety zamiera.
Jakie miejscowości wchodzą w skład Sołectwa ?
- Poza Lamkowem mamy jeszcze osadę
Lamkówko. Jest w niej Obserwatorium Astrologiczne Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego,
do którego przyjeżdżają na zajęcia studenci.
Piękna osada, położona pośród zagajników
sosnowych. Cisza i spokój - wymarzone miejsce
na odpoczynek dla tych, którzy lubią taką
typową samotnię.
W Sołectwie zameldowanych jest ponad 400
osób. Czy wszyscy mieszkańcy czynnie
włączają się w życie lokalnej społeczności ?
- Niestety nie. Nastąpiła duża gradacja po
zmianie systemu w kraju. Na stałe mieszka tu
około 200 osób. Część mieszkańców wyjechała
za granicę lub do większych miast w poszukiwaniu pracy.
Jest Pan jednym z nich? Planuje Pan opuścić
rodzinne strony?
- O wyprowadzeniu nie ma mowy. Nie ma takiej
opcji. Znam tutaj każde drzewo, każdy
dołek...nic mnie nie przekona, by stąd wyjechać.
Często bywam na Zachodzie Europy, ale nie
zamienię tych stron na żadne inne. Dziwi mnie,
gdy inni podejmują takie decyzje. Ja nie
mógłbym wyjechać z kraju na stałe. Kocham
Polskę.
Cechą małych miejscowości jest to, że
wszyscy się znają. Czy to ułatwia życie?
- Bywa różnie. Z jednej strony tak. Wszyscy
znają się tu od dziecka. Potrafimy sobie pomóc
w trudnych sytuacjach. Oczywiście są również
wyjątki, jak w każdej miejscowości. Jest cisza.
Po godzinach pracy, gdy wszyscy się zjeżdżają,
jest tu tak jakby zamknięta strefa. Każdy
zmieniony najmniejszy detal od razu jest
widoczny. Ma się oko na wszystko i wszyscy
mają oko na ciebie. Nie ma większych tajemnic.
Wiemy o sobie nawzajem bardzo wiele.
Podejmuje Pan działania, by wyzwolić
pozytywne działania wśród młodzieży?
- Staram się pomagać młodzieży. Włączam do
prac porządkowych na terenie sołectwa, np.
w koszenie trawników. Po wykonaniu zadania
organizujemy wolny czas, np. wyjazd nad
zarybione stawy. Opłacam wejście, kupuję
karmę dla ryb. Są to świetne wspólne wypady,
wszyscy znakomicie się bawimy.
Zapewne sam nie byłby Pan w stanie podołać
wszystkim zadaniom. Kto zastępuje, bądź
wspiera Pana w wykonywaniu obowiązków
sołtysa?
- Mama, żona, tata. Rodziny sołtysów są
zaangażowane w pracę, wspierają nas w różnych
czynach społecznych. Najbliżsi są bardzo
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zainteresowani owocną pracą sołtysa. Ponadto
bardzo mnie wspiera Beata Birkos prowadząca
świetlicę wiejską oraz Koło Gospodyń Wiejskich - Lamkowo.
Świetlica zmieniła lokalizację. Działa ponad
20 lat. Wcześniej znajdowała się w Domu
Kultury w Lamkowie Była duża, miała scenę,
mieściło się w niej kino.
- Niestety budynek ten przeszedł w prywatne
ręce. Obecnie zmienił nazwę na Dom Artysty
w Lamkowie. Można tam zobaczyć dzieła
lokalnych twórców.
Co proponuje świetlica? Co dzieci mogą robić
w świetlicy?
- Jest bardzo oblegana. Nie ma w niej jakiś super
atrakcji. Rodziny nie są zamożne, więc
możliwość korzystania z Internetu jest oknem na
świat. Mamy stół do pin ponga, stół bilardowy.
Pani Beata prowadzi zajęcia plastycznewykonane prace są ozdobą świetlicy .
Działa u Was również Stowarzyszenie - Koło
Gospodyń Wiejskich - Lamkowo.
- Tak. Prężnie działająca grupa. Zimą odbyły się
tam zajęcia dekupażu. Warsztaty poprowadziła
osoba z zewnątrz. Owocem tychże spotkań były
pięknie wykonane bombki. W warsztatach
uczestniczyło w ok. 10 osób.
Słyszałam o udziale w projekcie unijnym.
Czego on dotyczył?
- Projekt unijny - kurs zagospodarowania
zieleni. Pod okiem specjalisty 15 osób przeszło
szkolenie w zakresie sadzenia roślin w zależności od rodzaju gleby oraz architektury
zieleni. Dzięki temu, w ramach projektu, pod
fachowym nadzorem powstały dwa ogródki,
a trzeci zagospodarowaliśmy już sami w oparciu
o zdobyte umiejętności. Chętne osoby zbierają
się i wykonują prace w tychże ogrodach.
Organizujecie imprezy integracyjne? Festyny?
- Od 2011 r. zorganizowaliśmy łącznie 6 festynów. Sołectwo tętni życiem gdy organizowane
są festyny. Na takich imprezach pojawia nawet
do 1000 osób, nie tylko z sąsiadujących sołectw,
ale też z innych gmin.
Jak to możliwe, że aż tyle osób uczestniczy
w festynach?
- Bardzo ważne w organizacji festynu jest
odpowiednie rozreklamowanie. Bez reklamy nie
jest możliwe tak liczne uczestnictwo. Biorąc
przykład z Zachodu : dobra reklama podstawą
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sukcesu.
Gdzie organizujecie spotkania integracyjne ?
- Mamy plac zabaw, na którym odbywają się
tego typu spotkania. Nasz plac jest jednym
z większych na terenie gminy. W naszej ocenie
bardzo funkcjonalny, spełniający oczekiwania
mieszkańców.
Kto przejmuje pieczę nad organizacją
festynu? Kto go przygotowuje i z jakich
funduszy?
Największą pieczę nad tym przejmuję osobiście.
Nie jest to kwestią jednego dnia. Dużo wcześniej
wykonuję telefony, pozyskuję sponsorów,
darczyńców, a także zachęcam lokalną
młodzież, by czynnie uczestniczyła, chociażby
przygotowując program artystyczny. Poza tym
angażuje się w to także Stowarzyszenie Koło
Gospodyń Wiejskich-Lamkowo, mieszkańcy
oraz szkoła- występy zespołu muzycznego. Ci
młodzi ludzie są bardzo dumni z tego, że mogą
zaprezentować swoje umiejętności.
Czy z takich imprez udaje sie pozyskać spore
fundusze?
- Odbywa się coraz więcej festynów. Powstał
nowy trend. Gdyby przepisy regulowały pewne
przedsięwzięcia, można byłoby pozyskać spore
fundusze, chociażby organizując loterię. Na
dzisiaj loterie to gra nie warta świeczki.
Wobec tego, co jest zachętą do wzięcia udziału
w imprezach?
- Możliwość wspólnego spędzania czasu.
Wyśmienite dania, przygotowywane przez
niezastąpione w tym zakresie panie, z naszego
sołectwa. Na jednym z takich spotkań mieliśmy
pieczone dziki ofiarowane przez koło łowieckie
z Olsztyna. Poza tym, zwłaszcza dla najmłodszych, pokaz gaszenia pojazdu, udzielania
pierwszej pomocy przygotowany przez Straż
Pożarną z Barczewa.
Na co przeznaczacie fundusz sołecki?
- Nasze sołectwo jest za biedne, żeby trwonić
pieniądze na organizowanie imprez. Mamy dużo
poważniejsze wydatki. Np. w ubiegłym roku
z funduszu sołeckiego zrobiliśmy chodniki.
W tym roku planujemy z takich poważniejszych
inwestycji - oczyścić staw, na terenie jednego
z ogródków wykonanego w ramach projektu
unijnego.
Oczyszczanie oczka wodnego - kto się tym
zajmie?
- Inwestycja z funduszu sołeckiego, a pokieruje
tym powołana osoba z gminy.
Planowanie inwestycji to niemalże opracowywanie planu strategicznego.
- Plany, wyceny... Biorę pod uwagę wszystkie
opcje, zarówno optymistyczne jak i ... Po to, by
nie być zaskoczonym. Krok po kroku. Nigdy nie
odpuszczam tego, co zaplanuję. Dopóki nie
sfinalizuję. Nawet jeśli dotyczy to kilku
zaplanowanych rzeczy. To jak gra w szachy
wszystko musi być rozplanowane, strategia
przemyślana. Wówczas wiem, że nie może mi
się to wymknąć.
Tak zwane rozeznanie terenu, żeby nie być
potem niemile zaskoczonym. Jest Pan
człowiekiem pewnym siebie?
- Mogę śmiało powiedzieć, że tak. Musiałem
wiele się nauczyć. Nikt mi nic nie dał. Musiałem
Ciąg dalszy na str. 11
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Czy można wygrać życie?

wziąć sprawy w swoje ręce. Jestem ambitny,
staram się , działam.
Z tym bywa różnie...Jedni przejmują
inicjatywę, inni ...
- No tak jedni się załamują , inni konsekwentnie
dążą ku wyznaczonym celom. Można się
zatrzymać, by złapać oddech. Istotne, żeby się
nie cofać. Mieszkańcy chcieli rozwoju naszej
miejscowości. Postawili na mnie i myślę, że nie
są zawiedzeni. Poprawiam wizerunek miejscowości a tym samym jakość życia jej mieszkańców.
Przychodzą po porady?
- Często. Czasami w bardzo oczywistych
sprawach. Udzielam pomocy w razie potrzeb.
Czyli mają takiego konia rwącego do przodu
i ciągnącego wózek!
- Często drobne sprzeczki przeradzają się
w poważne konflikty. Istotna jest komunikacja
międzyludzka, pokierowanie tak, by ludzie ze
sobą współpracowali. Ważne, by łagodzić
nastroje, nie palić za sobą mostów. Dostrzegać
predyspozycje ludzi, umiejętnie nimi kierować,
wykorzystywać ich potencjał.
Skoro tak wszystko się układa, wiedzie się
pomyślnie. To jakie warunki trzeba spełnić,
żeby tak się działo?
- Umiejętnie wykorzystać potencjał tkwiący
w ludziach. Pokierować nimi w taki sposób, by
nie było rywalizacji, przecież mamy wspólny
cel. Wszak to nie zawody sportowe o miejsca
i tytuły.
To w wymiarze społecznym. A tak prywatnie?
Gdyby udzielić wskazówki tym, którzy się
plączą, trudność mają w realizacji. Co jest
podstawą, żeby odnosić sukces prywatnie?
Czuć sie usatysfakcjonowanym?
- Przede wszystkim trzeba chcieć pomagać
innym, lubić to. Kochać swoją miejscowość.
Potem trzeba opracować sobie perspektywiczny
plan, co nam potrzeba i oczywiście pozyskać
fundusze na realizację. Krok po kroku. Ułożyć
dobry plan. Konsekwentnie postępować i otoczyć się zaufanymi osobami, ludźmi na których
można polegać.
W kontekście społecznym, gminnym wiemy
co istotne. A co na co dzień? Co doradzić
młodzieży? Co jest podstawą, żeby działo się
dobrze? Żeby odnaleźć właściwą drogę?
- O tym decyduje przede wszystkim charakter.
Jakie cechy charakteru?
- Nigdy nie można się poddawać. Pierwsza
dewiza. Nie jest miarą wielkości człowieka,
który umie wzbić się z wysokiego pułapu, lecz że
potrafi podnieść się z ziemi. Ustawiać sobie cele
do osiągnięcia i konsekwentnie dążyć do ich
realizacji. Jeśli nie da się góry zdobyć
bezpośrednio trzeba ją obejść. Żyć w zgodzie
zarówno z samym sobą, jak i z otoczeniem. Nie
kłaść kłód pod nogi.
Świetnie jak ktoś ma swój cel i do niego dąży.
A jak z tymi, którzy tego celu nie mają? Wielu
jest takich, którzy żyją z dnia na dzień. Jak
takim osobom pomóc?
- Gdybym znalazł odpowiedź na to pytanie,
zapewne byłbym królem świata. Takich ludzi,
nie tylko w Lamkowie, ale w Polsce jest bardzo
dużo. Często rozmawiam z nimi, podsuwam
jakieś pomysły. Nie wszyscy są gotowi do

wzięcia życia we własne ręce. Czekają aż ktoś
poda im wszystko na tacy.
W naszym sołectwie są tacy, którzy sięgają
po swe marzenia. Do nich należy młoda
siatkarka Karolina Wrocławska. Są wśród nas
dusze artystyczne: Teresa Walczak, Waldemar
Ciukszo. A także młodzi ludzie zawsze chętni
do prac społecznych; Krzysztof Kostrzewa,
Tomasz Ruszkowski i Przemysław Pietrukaniec.
Jednym słowem potencjał drzemie w nas.
Poziom pewności siebie określa rozmiar
celów, jakie sobie wyznaczamy, to z jaką
energią i determinacją koncentrujemy się na
ich osiągnięciu oraz jak bardzo jesteśmy
wytrwali w pokonywaniu przeszkód.
- Nie ma innej opcji. Wszystko zależy od
człowieka.
Czego Pan życzy ludziom?
- Siły ducha. Równości szans w osiąganiu celów.
Determinacji w dążeniach. Otwartości na
potrzeby innych. Optymizmu na co dzień. Po
prostu radości życia.
Życie to ogrom możliwości. Kiedy jedne drzwi
zostają zamknięte, inne natychmiast się
otwierają.
- Człowiek sobie sterem, żeglarzem, okrętem...
Dziękuję za rozmowę.
Małgorzata Styczyńska

Kronowo w Europie
Ciąg dalszy ze str. 6

sowaniem słuchali przewodnika, który opowiadał o tradycji własnoręcznego wykonywania
dywanów przez babcie na cześć nowonarodzonego wnuka. Następnie wszyscy goście
zachęceni zostali do wspólnej zabawy. To jednak
nie koniec niespodzianek. Kolejną z nich była
wizyta w domu rodzinnym bułgarskiej koordynatorki – Zarki, która przygotowała tradycyjny bułgarski obiad. Na zakończenie tego
uroczego dnia wszyscy udali się na spacer
w góry.
Czwartego dnia wyruszyliśmy do miasta
Kazanlak, w którym znajduje się Muzeum Róż.
Przewodnik opowiedział o niezwykłych właściwościach olejku różanego, zachęcając tym
samym do zakupu specyfiku.
Pod koniec dnia odbyła się uroczysta gala
pożegnalna, w trakcie której nie zabrakło tradycyjnej bułgarskiej muzyki. Gospodarz, Pani
Dyrektor szkoły samochodowej obdarowana została upominkiem przywiezionym z Kronowa.
Uczestnicy projektu podzieli się ostatnimi refleksjami oraz wrażeniami. Następnego dnia goście
udali się na lotnisko w Sofii, skąd wyruszyli do
swoich Państw.
Następne spotkanie ,,Comeniusa” odbędzie
się już w kwietniu w Szwecji, na które udadzą się
nauczyciele oraz uczniowie szkoły biorący
udział w programie.
Koordynator projektu
Anna Zalewska

Atrakcje gospodarstw agroturystycznych

Wieczór kobiet w Lesznie

Fot. Archiwum autora

Panie z Warmii i Mazur obchodziły swoje
święto w Gospodarstwie Agroturystycznym
w Lesznie.
Mazury - panie z Gminy Dźwierzuty (Rumy,
Łupowo, Dźwierzuty), Warmia - panie z Gminy
Barczewo (Leszno, Bartołty) oraz ich koleżanki
z innych miejscowości. Warmińskie Leszno leży
na granicy z Mazurami, a Pensjonat Państwa
Human stał się ulubionym miejscem spotkań
mieszkańców z sąsiednich gmin. Atmosfera
spotkania była radosna, pełna humoru i dobrej
zabawy. Ponad 70 pań w różnym wieku
kulinarnie obsługiwali panowie z gospodarzem
miejsca na czele. Męska kuchnia była równie
wyśmienita, jak ta przygotowana przez panie.
Oprócz wrażeń kulinarnych nie zabrakło atrakcji
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estetycznych i muzycznych. Zebranych gości
koncertowo zabawiał muzyk ze Szczytna,
prowadząc jednocześnie konferansjerką. Panie
wysłuchały horoskopów oraz aforyzmów o kobietach i mężczyznach. Efekty specjalne, czyli
make -up wykonywała konsultantka firmy Mary
Kay, zmieniając piękne twarze na jeszcze
piękniejsze i uśmiechnięte oblicza. Inną atrakcją
wieczoru była brafitterka, która profesjonalnie
dopasowała odpowiedni biustonosz dla każdej
z pań.
Panie równie dobrze bawiły się na parkiecie
tańcząc do późna w nocy. I już z niecierpliwością
czekają na kolejne święto za rok.
Danuta Kuchcińska
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Sprawozdanie z 51 sesji Rady Miejskiej w Barczewie
Druga sesja Rady Miejskiej w tym roku
odbyła się 24 lutego. Wzięli w niej udział
wszyscy radni. Porządek obrad liczył 19
punktów.
Najważniejszymi punktami obrad były:
sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności barczewskiego Centrum Kultury
i Promocji Gminy, a także sprawozdanie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
z rodzaju i wysokości świadczeń, analiza
efektywności wykorzystywania środków
finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie oświaty oraz zatwierdzenie
rocznego sprawozdania finansowego
Miejskiej Przychodni Zdrowia.
W swoim sprawozdaniu Burmistrz
Lech Nitkowski powiedział m.in.
o wystąpieniu do Konsulatu Białorusi
o wskazanie dla naszej gminy białoruskiego
partnera. Przygotowywany jest wniosek do
Powiatowej Rady Zatrudnienia o zatrudnienie 14 pracowników interwencyjnych.
W lutym w Barczewie odbyło się IV
Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych. Sklepikarze z barczewskiego
Starego Miasta zwrócili się z prośbą
o przeniesienie targowiska miejskiego z ul.
Wojska Polskiego na Stare Miasto.
Burmistrz zadał pytanie jak to się ma do
zrewitalizowanego już terenu. Stwierdził
także, że w tej sprawie potrzebuje i oczekuje pomocy od radnych. Trwają prace
nad tym aby stragany znajdujące się za
sklepem Fipiko przenieść w inne miejsce.
Odbyły się dwa zebrania wiejskie – w
Niedźwiedziu i Nikielkowie – gdzie miały
miejsce bardzo rzeczowe dyskusje.
Burmistrz wyraził nadzieję, że na wiosnę
uda się oznakować ulice w Nikielkowie. Na
ukończeniu jest kanalizacja Barczewka.
Postanowiono zmianą budżetu wprowadzić
na podwyżki płac pracowników obsługi
i administracji zatrudnionych w szkołach
i przedszkolach kwotę 104 tysięcy na
regulacje tych płac od 1 lipca do 31 grudnia
2014 r.
Radny Ryszard Kulesza pytał kiedy
zostanie załatwiona sprawa baraku w Odrytach ? Burmistrz Nitkowski - Agencja
Nieruchomości Rolnych sprzedała grunt
ale zapomniała, że tam znajduje się barak.
Trzeba reaktywować akt notarialny i „wyjąć” ten barak. To ANR będzie „prostować”
ten akt notarialny.
Wiceprzewodnicząca Alina Jakończuk pytała czy można postawić niewielkie
zadaszenie na przystanku przy ul. Wojska
Polskiego, przy bloku nr 8?
Radny Tomasz Michałowski dopytywał na
jakim etapie jest budowa parkingu przy
ulicy Miłej ? Burmistrz odpowiedział, że
jest projekt i pozwolenie na budowę.
Parking przewidziany jest na około 90
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stanowisk. Niestety w chwili obecnej brak
jest środków na realizację tego zadania.
Radny Michałowski pytał czy i kiedy
zostaną położone progi zwalniające na
drodze w Ruszajnach na wysokości placu
zabaw? Burmistrz potwierdził słuszność
montażu tych progów i obiecał ich montaż.
Radny Edward Maciejewski pytał czy
Urząd Miasta wystąpił do Starosty o to aby
rozpoczęto prace naprawcze na drogach
powiatowych. Prosił aby drogi były
oczyszczane z pozostałości po zimie.
Wiceprzewodniczący Jan Połowianiuk
- Od kilkunastu lat mieszkańcy domków
jednorodzinnych (nowej części) boją się
nadejścia wiosny. 400 osób codziennie
brnie w błocie czy to pieszo czy samochodem. Dodatkowo samochody jadą po
potężnych dziurach. Czy w szybkim czasie
będzie przeprowadzony remont na tych
drogach ? Kiedy i jakie prace będą tam
wykonane ?
Przewodniczący Zbigniew Chlubicki
pytał kiedy rozpoczną się prace naprawcze
na ulicy Kwiatowej i Malinowej w Wójtowie ? Czy można potraktować to jako
prace awaryjne ?
Przewodniczący Chlubicki pytał także na
jakim etapie jest proces wykupu ziemi
i budowy świetlicy w Wójtowie ? Poruszył
także sprawę budowy boiska w Wójtowie
ponieważ obecne nie spełnia wymogów
prawdziwego boiska. Stoi tam woda.
Wiceprzewodnicząca Alina Jakończuk
- Dwa lata temu prosiłam o wywarcie
wpływu na osobę prowadzącą sprzedaż
ubrań na ul. Wojska Polskiego. Prosiłam
o wywarcie wpływu na poprawę estetyki
tego straganu. Niestety nic się nie zadziało
w tym kierunku.
Radna Teresa Lutarewicz - Proszę o wyrównanie ubytków powstałych w trakcie
zimy na drogach gminnych. Proszę o przegląd tych dróg.
Jan Zieliński, Sołtys Łęgajn - Proszę
o przegląd oświetlenia w Łęgajnach. Jest to
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prośba mieszkańców Łęgajn. Zbliża się 25
-lecie naszej parafii, a niektóre lampy się
nie świecą.
Radna Halina Bronka pytała jak w naszej
gminie jest rozwiązywany problem odpadów biodegradowalnych? Burmistrz
odpowiedział – Pracujemy nad tym. Na
następnej sesji udzielę odpowiedzi.
Sprawozdanie z rodzaju i wysokości
świadczeń wypłacanych w 2013 r. przez
barczewski Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej przedstawił Dyrektor Jarosław
Złotkowski.
Analizę efektywności wykorzystywania
środków finansowych przeznaczonych na
funkcjonowanie oświaty przedstawiła
Hanna Chyżyńska, Dyrektor Miejskiego
Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie.
Po prezentacji multimedialnej wywiązała
się dyskusja.
Lech Nitkowski - Z dokumentami oświaty
zapoznaję się co miesiąc. Dzieci w wieku
6 lat pójdą do szkoły. Nasze szkoły są
przygotowane. Dużo dzieci z Wójtowa,
Nikielkowa pójdzie do przedszkoli i szkół
w Olsztynie i tego niestety nie zmienimy,
a za dziećmi pójdą pieniądze. Obiekt
gimnazjum będzie wykorzystywany przez
to, że uruchomiliśmy szkołę muzyczną.
Chcemy otworzyć również szkołę wieczorową.
Radny Jarosław Bonus - Drastycznie
spada liczba uczniów w gimnazjum. Co
robimy aby zatrzymać ucznia w naszym
gimnazjum?
Hanna Chyżyńska - Prowadzona jest na
dużą skalę akcja promująca nasze gimnazjum. Nie mamy wpływu na to jeśli rodzic
będzie chciał koniecznie posłać dziecko do
szkoły w Olsztynie. Nie jest to zabronione.
Radna Teresa Lutarewicz - Demografia
zmienia się również na niekorzyść.
Sprawozdanie z działalności Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
w 2013 r. przedstawiła Dyrektor Mariola
Łukowska-Juckiewicz. Prezentacja multimedialna w wielkim skrócie pokazała
najważniejsze imprezy organizowane lub
współorganizowane przez CKiPG w ubiegłym roku, a było ich łącznie 96. Obecny
rok ze względu na 650 - lecie Barczewa
będzie jeszcze bardziej pracowity dla
CKiPG.
Radny Jarosław Bonus - Dziękuję
pracownikom Centrum Kultury za ich
pracę.
W punkcie trzynastym obrad Dyrektor
Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie Tadeusz Plawgo przedstawił
sprawozdanie finansowe Miejskiej
Przychodni Zdrowia za 2013 r. Tadeusz
Plawgo powiedział - Pacjentów w naszej
Ciąg dalszy na str. 13

Sport
Z cyklu kilka pytań do…
Rozmowa z Wiesławem Pietrzakiem trenerem piłki nożnej, animatorem sportu na obiekcie ORLIK 2012
Proszę się przedstawić czytelnikom
“Wiadomości Barczewskich”?
- Pietrzak Wiesław lat 60, mieszkam
w miejscowości Szynowo od 1990 roku.
Żonaty. Wspólnie z żoną dochowaliśmy się
czwórki dzieci - córki i trzech synów.
Jak znalazł się Pan w Szynowie i skąd
przybył do tej miejscowości?
- To trochę złożona sprawa. Po reformie
Balcerowicza zlikwidowano moją firmę
w Ornecie gdzie mieszkałem i musiałem
znaleźć sposób na to co dalej. W Szynowie
mieszkała moja mama i zaprosiła mnie do
siebie. Poszukiwano tu, szczęśliwie wtedy
dla mnie, pracownika do PGR-u dając nie
tylko pracę ale i mieszkanie, I zostałem,
wtedy na chwilę, a dzisiaj wiemy, że chyba
na stałe.
Ciężko było odnaleźć się w nowym dla
Pana środowisku?
- O tak i to bardzo. Wychowany w mieście
a tu taka zmiana. Ale szybko znalazłem
sposób jak się choć na chwilę wyrwać
z domu do znanych z boisk piłkarskich
klimatów. Odpowiedziałem na ogłoszenie
w gazecie i od 1992 roku zostałem sędzią
piłki nożnej. Biegałem z gwizdkiem do
1999 roku.
Od jakiej dyscypliny zaczynał Pan
przygodę ze sportem ?
- I tu małe zaskoczenie. Postanowiłem być
mistrzem pięści, Ale kiedy na trzecim
treningu trener chyba zbyt lekkomyślnie
ustawił mnie do sparowania z kolegą o trzy
lata starszym i laniu jakie dostałem, szybko,
ku uciesze mamy, zrezygnowałem. Po
zagojeniu się oka i wargi, zameldowałem
się na treningu piłki nożnej prowadzonym
przez ikonę olsztyńskiej piłki Romana
Wiśniewskiego. I tej dyscyplinie sportu
jestem wierny do dziś.
Praca animatora sportu na "Orliku"
prowadzenie drużyny klubowej, ciągłe
treningi i zawody, a gdzie czas na
odpoczynek?
- To jest problem. Od ponad pięciu lat nie
odwiedzam moich starszych dzieci. Wciąż
aktualne jest zaproszenie od wnuczek aby
odwiedzić je w Stanach. Ale ja odpoczywam jak mam okazję spotkania się
z młodzieżą, wyjeżdżam na zawody.
W ubiegłym wieku infrastruktura
sportowa nie była tak rozwinięta jak
obecnie, a mimo to młodzież prezentowała wysoki poziom sportowy,
szczególnie w sporcie szkolnym. Jak by
Pan się do tego odniósł?
- To fakt, Ale pamiętam że razem z kolegami sami organizowaliśmy różne gry,
zawody. W szkole miałem w-f w wymiarze
dwóch godzin, to bardzo mało, ale tu było
pole do popisu dla klubów sportowych. To

?
Fot. Arch. facebook W. Pietrzaka

tam kształtował się tzw. kręgosłup moralny
młodych ludzi. Uczono nas walki ale
według zasad i szacunku dla przeciwnika.
Dlaczego według Pana dzisiaj młodzież
nie garnie się do uprawiania sportu ?
- To sprawa złożona. Daje się zauważyć
wśród dzieci i młodzieży niechęć do
wysiłku, rywalizacji. Do wykonania najprostszego ćwiczenia trzeba zachęcać,
uzasadniać dlaczego itp. Inna sprawa to
wyposażenie w sprzęt sportowy. To rodzice
zaopatrują swoje dzieci we wszystkie
niezbędne do treningu i gry akcesoria.
Żyjemy w świecie takim w jakim żyjemy i
na razie niewiele możemy na to poradzić.
Wiele młodych ludzi nie wytrzymuje presji
jaką jest tzw. giełda ubrań i butów. Ich
rodziców na to nie stać, więc rezygnują, idą

grać w FIFĘ na komputerze bo tam sprzęt
nie jest potrzebny.
Co chciałby Pan zmienić w naszej gminie
w aspekcie rozwoju sportowego?
- Chciałbym aby wybudowano na terenie
naszej gminy boiska ze sztuczną nawierzchnią o pełnych wymiarach i z oświetleniem. Aby działacze klubowi zaczęli się
bardziej szanować i zmienili swoje nastawienie względem partnera, zawodników,
bez podziału na wiek. Aby klimat był
bardziej przyjacielski, bez wojenki polsko
-polskiej. Bo taki stan nikomu nie służy,
a wprost przeciwnie. Aby obiektami
sportowymi zarządzała osoba otwarta,
chętna bardziej pomóc niż zniechęcić.
Osiągnięcia sportowe z których jest Pan
szczególnie dumny?
- To z pewnością zdobycie Wojewódzkiego
Pucharu Polski, awans do III ligi i gra na
tym poziomie.
Czego Panu życzyć?
- Zdrowia, bo już lata swoje mam i bywają
dni kiedy trudno mi wstać z łóżka. No
i wychowanka, który osiągnąłby sukcesy na
miarę Tomka Zahorskiego.
Dziękuję za rozmowę
Z Wiesławem Pietrzakiem rozmawiał
Bogdan Caruk

Sprawozdanie z 51 sesji Rady Miejskiej w Barczewie
Ciąg dalszy ze str. 12

przychodni nie ubywa ale przybywa, nawet
z innych gmin. Nawet jeśli pacjenci
wyprowadzają się z terenu naszej gminy,
bardzo często pozostają w naszej przychodni.
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego barczewskiej przychodni zdrowia.
Oczywiście został poruszony temat
naprawy dróg które po zimie wymagają
stosownej interwencji.
Zastępca Burmistrza Dariusz Jasiński
- Mamy 32 sołectwa. Pod względem
formalnym jesteśmy przygotowani. Jak
ziemia „odpuści” to ruszymy z pracami.
Z zimowego utrzymania dróg nie ruszymy
pieniędzy, ponieważ umowa obowiązuje do
końca roku kalendarzowego.
Krystyna Szter, Radna powiatu olsztyńskiego - W sprawie naprawy dróg
powiatowych zwróciłam się z zapytaniem
do Pani Plocek, Dyrektora Powiatowej
Służby Drogowej. Firma do naprawy dróg
jest już wyłoniona. Powiedziano mi, że
wszystkie dziury w drogach powiatowych
zostaną załatane do końca maja. Na
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pierwszym miejscu jest Nikielkowo
i Wójtowo.
Włodzimierz Staniszewski - Od pewnego
czasu widzę, że „nasi” wykonawcy nie
wykonują prac na naszych drogach.
Specyfikacje istotnych warunków zamówień publicznych są sporządzone tak, że są
nie do przebrnięcia dla naszych rodzimych
przedsiębiorców.
Zastępca Burmistrza Dariusz Jasiński
- Kiedyś odśnieżanie robione było przez
jedną firmę w całej gminie. Obecnie aby
podnieść jakość wykonywanych usług teren
gminy podzielony został na 9 sektorów.
Jakość świadczonych usług bardzo podniosła się dzięki temu. Podobnie przy innych
pracach. Nie zatrudnimy firmy, która ma
mało sprzętu. Żadna firma nie jest
dyskryminowana. Nigdzie nie jest powiedziane, że firma ma posiadać swój sprzęt.
Śmiało może go dzierżawić. Takie stawiane
są wymogi aby podnieść jakość i ciągłość
wykonywania prac. Możecie się Państwo
„skrzyknąć” i stworzyć konsorcjum.
Grzegorz Gawrylczyk
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Sport/Informacje
Z życia BUKSU

Pracowite miesiące
Zespoły Uczniowskiego Klubu Sportowego
BUKS Barczewo pracowicie przygotowują się
do rundy rewanżowej sezonu piłkarskiego
2013/2014. Wielkim wydarzeniem okazał się
dwudniowy wojewódzki halowy turniej piłki
nożnej zorganizowany w dniach 22 i 23 lutego w
hali barczewskiego gimnazjum. W sobotę ( 22
lutego) gościliśmy drużyny z roczników 2003
i młodszych, nasz zespół (trener Bogdan Caruk)
BUKS I uplasował się w tym turnieju na IV
miejscu. Turniej wygrała drużyna Warmii
Olsztyn wygrywając w finale z drużyną Korki
Biskupiec, III miejsce przypadło drużynie DKS
Dobre Miasto. Ponadto udział wzięły drużyny
Naki Olsztyn, Stomil Olsztyn, Tęcza Biskupiec,
Mrągowia Mrągowo, UKS Świątki oraz BUKS
II (trener Sławomir Ostrowski). W niedzielę
(23 lutego) rywalizowały zespoły z rocznika
2001 i 2002 w silnie obsadzonym turnieju nasza
drużyna BUKS I (trener Bogdan Caruk) w meczu o III miejsce wygrała z Olimpią Olsztynek.
I miejsce zajęła drużyna Czereś Sport Olsztyn
wygrywając w finale ze Stomilem Olsztyn.
Dalsze miejsca zajęły drużyny Naki Olsztyn,
Tęczy Biskupiec, Polonii Lidzbark Warmiński,
GKS Dźwierzuty, BUKS II i BUKS III.
Młodzicy II (rocznik 2002) trenowani przez
trenera Wiesława Pietrzaka 1 marca b.r. w silnie

obsadzonym turnieju halowym w Olsztynku
zajęli III miejsce. 22 lutego zespół rocznika 2005
(trener Daniel Szkutnik) w Lidzbarku Warmińskim uplasował się na VI miejscu, w turnieju
brało udział 16 drużyn! Drużyny z roczników
2002, 2003, 2004, 2005 w dniach 12 i 13 marca
rywalizowały w rozgrywkach gminnych „Z
podwórka na stadion”. Okazali się bezkonkurencyjni w swoich grupach i będą
reprezentowały naszą gminę w rozgrywkach
powiatowych w Olsztynku (drużyna U 10 19
marca) oraz Biskupcu (U 12 20 marca). Drużyna
złożona z zawodników rocznika 2003
i młodszych 16 marca w Olsztynie w turnieju
WARMIA CUP zajęła II miejsce. Turniej
wygrali gospodarze zawodnicy Warmii Olsztyn.
Do rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej
pozostało trzy tygodnie, zawodnicy z niecierpliwością oczekują podjęcia rywalizacji
z rówieśnikami z innych drużyn.
Nasze Stowarzyszenie zaprasza do współpracy osoby chcące podzielić się swoją wiedzą
i doświadczeniem na rzecz Klubu, jak również
zainteresowane firmy i instytucje. Więcej
informacji o nas na stronie:
www.facebook.com/BUKS.Barczewo,
www.buksbarczewo.futbolowo.pl

Kontakt do trenerów:
Bogdan Caruk tel. 509487593 (rocznik 2001,
2002) BUKS I, (rocznik 2006,2007,2008)
Sławomir Ostrowski tel. 501162552 (rocznik
2003,2004) ORLIK, ŻAK
Wiesław Pietrzak tel. 505156911 (rocznik 2001,
2002) BUKS II
Daniel Szkutnik tel. 669401031 (rocznik 2005)
ŻAK II
E-mail:buksbarczewo@wp.pl
Bogdan Caruk

Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie
ogłasza nabór na rok szkolny 2014/2015
do przedszkola ( przyjmujemy dzieci w wieku 2,5- 6 lat)

do szkoły ( klasy I-VI)

Nasze przedszkole zapewnia:
Nasza szkoła zapewnia:
bezpłatną opiekę w godz. 6.30-16.30
bezpłatną naukę
profesjonalną kadrę
bezpieczne, dobrze wyposażone sale
zajęcia z logopedą ( bezpłatne)
liczebność klasy do 12 osób
zajęcia korekcyjne ( bezpłatne)
indywidualizacje procesu nauczania
język angielski ( bezpłatny, 2x w tygodniu)
szeroką gamę zajęć dodatkowych
ciekawe i bardzo atrakcyjne wycieczki
bezpieczne, przytulne, dobrze wyposażone pomieszczenia
wyjątkową atmosferę rodzinną
Załączniki:
Deklaracje dostępne na stronie internetowej szkoły: www.szkolakronowo.pl
Deklaracje do przedszkola należy złożyć w siedzibie placówki (Kronowo 6) do 10 maja 2014r.
Wyniki rekrutacji od 25 maja 2014r.
Bliższe informacje udzielane są pod nr tel. 895141694
14
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