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WYDARZENIA

OPINIE

Dni Barczewa

Foto Zbigniew Kozłowski

Miecz Juranda w Barczewie
23 czerwca 2007r. chór „Moderato”,
pod dyrekcja Danuty Nowakowskiej,
wziął udział w II Otwartym
Ogólnopolskim Turnieju Chórów „O
Miecz Juranda” Spychowo 2007.
Czytaj str.7

Rodzinny Festyn w Wipsowie
Festyn na stałe wpisał się do
kalendarza imprez szkolnych.
Organizacją z wielkim zapałem zajęli się
uczniowie, rodzice i nauczyciele.
Czytaj str.6

INFORMACJE
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Foto Piotr Mostek

Pogoda nie rozpieszczała uczestników
obchodów Dni Barczewa, lecz wszyscy
zdążyli się już przyzwyczaić, że deszcz
pada kiedy chce i po prostu nie zwraca się
na niego uwagi.
Czytaj str.4

WYWIADY

Mekka muzyki
Feliksa Nowowiejskiego
VI Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego,
rozpoczął się 25 maja, podobnie jak
poprzednie, przed pomnikiem Feliksa
Nowowiejskiego przy Szkole
Podstawowej w Barczewie. Po wspólnym
odśpiewaniu „Roty”, uczestnicy
przemaszerowali ulicami miasta
pod
Muzeum Feliksa Nowowiejskiego, skąd
udali się na koncert inauguracyjny do
kościoła św. Anny.
Nad tegorocznym Festiwalem Patronat
Honorowy objęli: Poseł RP Tadeusz
Plawgo, J.E. ks. abp. Wojciech Ziemba
Metropolita Warmiński, Przewodniczący
Sejmiku Województwa WarmińskoMazurskiego Miron Sycz, Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Jacek Protas, Wojewoda WarmińskoMazurski Anna Szyszko, Starosta Powiatu
Olsztyńskiego Adam Sierzputowski,
Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski,
Proboszcz parafii św. Anny w Barczewie
Ks. kan. Marek Paszkowski.
Przewodnicząca jury prof. Jadwiga
Gałęska-Tritt, członkowie - dr Jan

Połowianiuk, ks. dr Michał Szulik, ks. mgr
Grzegorz Mocarski, sekretarz- mgr Liliana
Połowianiuk, po wysłuchaniu 13 chórów,
które w sobotę i niedzielę prezentowały
swoje programy w kościele św. Anny w
Barczewie, postanowiło przyznać
następujące wyróżnienia i nagrody:
- Wyróżnienie specjalne "za uprawianie i
propagowanie wśród młodzieży
wartościowej sztuki, jaką jest śpiew
chóralny” - Chórowi „Collegium
Juvenum” z Olsztyna, pod dyrekcją Joanny
Muśko; - Wyróżnienie specjalne „za
piękno brzmienia w utworze N. Blachy
„Modlitwa o pokój” - Chórowi
U c z e l n i a n e m u Wy ż s z e j S z k o ł y
Informatyki i Zarządzania z Rzeszowa, pod
dyrekcją Józefa Barlika; - Wyróżnienie
specjalne „za propozycje repertuarowe i
wysoką kulturę brzmienia chóru
męskiego” - Rzemieślniczemu Chórowi
Męskiemu „Pochodnia” z Częstochowy,
pod dyrekcją Jakuba Jurdzińskiego; Nagrodę specjalną "za najlepsze
wykonanie kompozycji współczesnej",
dyplom honorowy oraz statuetkę ufundowaną
Dokończenie str. 8

Informacje
OGŁOSZENIE
Burmistrz Barczewa wyznacza
nagrodę za wskazanie sprawców
dewastacji nasadzeń kwiatowych przy
ulicy Wojska Polskiego w Barczewie,
która nastąpiła w nocy z 19 na 20
czerwca 2007r.

UWAGA MIESZKAŃCY !

O informacje prosimy: Urząd Miejski
w Barczewie
Tel. 089-51-48-303 lub kontakt
osobisty w pokoju nr 17.

w związku z licznymi prośbami
mieszkańców miasta i gminy Barczewo
następuje zmiana GODZIN PRZYJĘĆ
INTERESANTÓW.
Burmistrz Barczewa przyjmować
będzie w każdy wtorek w godzinach
11.00 – 15.00

Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Informacja
W związku z problemami dotyczącymi
zabezpieczenia miejsc znalezienia
niewypałów lub niewybuchów uprzejmie
informuję, że zgodnie z zarządzeniem Nr
1429 Komendanta Głównego Policji z dnia
31 grudnia 2004r., w sprawie wprowadzenia
procedur reagowania
w sytuacjach
kryzysowych, w dziale Procedura
Reagowania Kryzysowego Niewypały i
niewybuchy Sytuacja nr 4 pkt 3 ppkt 2.
(Dziennik Urzędowy Komendy Głównej
Policji nr 3 z 28 stycznia 2005r.), obowiązek
zabezpieczenia wspomnianych miejsc
spoczywa na Policji.
Zgodnie z zapisami powyższego
dokumentu, policja zabezpiecza i izoluje
miejsca ujawnienia niewypału lub
niewybuchu, w tym również nie dopuszcza w
miejsce zdarzenia osób postronnych i
gapiów.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Przypominam, że dowody osobiste
wydane przed dniem 1 stycznia 2001r.,
zachowują ważność do dnia 31 grudnia
2007r. Tym samym książeczkowe
dowody osobiste nie będą stanowiły
dokumentu tożsamości.
Do wniosku o wymianę dowodu
osobistego należy przedłożyć:
- dwie aktualne, wyraźne i jednakowe
fotografie o wymiarach 35x45 mm,
przedstawiające osobę bez nakrycia
głowy i okularów z ciemnymi szkłami w
taki sposób, aby ukazywały głowę w

pozycji lewego półprofilu i z widocznym
lewym uchem, z zachowaniem
równomiernego oświetlenia twarzy
( fotografia inna niż do paszportu),
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie
dowodu osobistego,
- odpis skrócony aktu urodzenia w
przypadku osób, które nie wstąpiły w
związek małżeński,
- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z
adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
- na żądanie organu - poświadczenie
obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie

obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w
dokumentach budzą wątpliwości co do
obywatelstwa osoby.
- do wniosku nie dołącza się
dokumentów wymienionych w pkt. 3 i 4
jeżeli sporządzone zostały w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Barczewie.
Złożenie wniosku o wydanie dowodu
osobistego oraz odbiór dowodu
osobistego wymaga osobistego
stawiennictwa wnioskodawcy.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Informacje
Firma ECO-TER

Przemyślana decyzja
W związku z kontrowersyjnymi
informacjami dotyczącymi firmy ECOTER sp. z o.o., jakie ukazały się w
artykule „Pośpieszna i nie przemyślana
decyzja Rady Miejskiej”(WB nr 5(172)
oraz w celu uzupełnienia i sprostowania
niektórych informacji w artykule
„Mieszkańcy „księżycowej
doliny”(tamże) otrzymałam zaproszenie
do siedziby firmy ECO-TER, mieszczącej
się przy ul. M.Curie Skłodowskiej w
Olsztynie.
5 czerwca spotkałam się z panem
Massimo Carniel dyrektorem generalnym
firmy oraz tłumaczem firmy panem
Marcinem Jesionowskim, by na miejscu
zweryfikować dane o firmie. Z całą
odpowiedzialnością informuję
zainteresowane osoby, że firma ECOTER sp. z o.o. w Olsztynie pod każdym
względem działa w świetle prawa. Jest
zarejestrowana. Posiada wszelką
niezbędną dokumentację na prowadzoną
przez siebie działalność, w tym wydane
decyzją Wojewody oraz Marszałka
Województwa Warmińsko- Mazurskiego,
na wniosek firmy, po uzgodnieniu z
Burmistrzem Miasta Barczewo i
Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego
Koncesje na wydobywanie kruszywa
naturalnego z następujących złóż
położonych na obszarze Kronowa:
- decyzja koncesyjna z dnia
23.03.2000r., na wydobycie ze złoża
„KRONOWO IV”, zlokalizowanego na
działkach o numerach geodezyjnych: 61,
62 i 65 ( obecnie już nie eksploatowanego)
- decyzja koncesyjna z dnia
28.02.2002r., na wydobycie ze złoża
„KRONOWO KOLONIA”,
zlokalizowanego
na działkach o
numerach geodezyjnych: 132 i 141/1
(aktualnie odbywa się tu wydobycie)
- decyzja koncesyjna z dnia
16.08.2006r., na wydobycie ze złoża
„KRONOWO KOLONIA I”
zlokalizowanego na działkach o
numerach geodezyjnych : 121,122,123 i
132 (jeszcze nie eksploatowanego).
Prawda jest taka, że prace odbywają się
wyłącznie na terenach, na które została
wydana regularna i prawomocna
koncesja. Jeśli chodzi o tereny będące już
własnością firmy, ale jeszcze bez koncesji
uzyskałam informację, że uruchomione
zostały odpowiednie procedury związane
z opracowaniem i zatwierdzeniem
dokumentacji niezbędnej do uzyskania
koncesji. Zaznaczyć przy tym należy, że
firma ECO-TER, jako pierwsza w gminie

zdecydowała się pokryć z własnych
funduszy koszt sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Regularnie też wnosi opłaty z tytułu
podatków. Przytaczam dane za rok 2006:
- opłata według deklaracji podatkowych
około 118.000 PLN (według już
wysłanych deklaracji na rok 2007 wartość
podatku to około 134.000 PLN)
-opłata eksploatacyjna normowana
prawem geologicznym ok. 120.000 PLN,
z czego 60% wpływa do UM w
Barczewie, a 40% na Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

Rekultywacja
Jeden z terenów gdzie zakończyło się
wydobycie (ok. 4 ha powierzchni) został
zrekultywowany i oddany ponownie do
użytkowania rolnikowi z przeznaczeniem
na działalność rolną. Warto dodać w tym
miejscu, iż osoba ta rzeczywiście taką
działalność na przedmiotowym gruncie
prowadzi.
Mimo to, że polskie prawo przewiduje
okres 5 lat po wygaśnięciu koncesji na
przeprowadzenie rekultywacji, już trzy
miesiące temu rozpoczęto
przygotowywanie dokumentacji dającej
uprawnienia do zrekultywowania 6 ha
wyrobiska znajdującego się w obrębie
złoża KRONOWO KOLONIA (koncesja
na wydobycie piasku ze żwirem z tego
złoża ważna jest do 27 lutego 2017 roku),
ale o tym, że procedura taka przebiega
wieloetapowo i wymaga czasu nie
wszyscy wiedzą. Tak jak deklarował Pan
Massimo Carniel na sesji, która odbyła się
23 kwietnia, wszystkie prace
wydobywcze prowadzone przez ECOTER są tak zaplanowane i zorganizowane
by mieć stale na uwadze przyszłą
rekultywację terenu i właśnie dzięki tak
przemyślanej strategii na wspomnianych
6 ha przeprowadzenie rekultywacji
zakończy się nie za kilkanaście lat, ale
prawdopodobnie już w przyszłym roku.

Droga
Niestety, przyznaje Massimo Carniel,
zawsze istniał problem drogi i pyłów.
Droga naprawiana jest nieustannie i
utrzymywana na wyłączny koszt firmy. W
2006 roku spółka ECO-TER
zadeklarowała wobec organów
administracji samorządowej - Starostwa
Powiatowego w Olsztynie oraz Urzędu
Miasta w Barczewie - swoją gotowość do

wyłożenia tam powierzchni asfaltowej na
własny koszt, przy zaangażowaniu
własnego sprzętu i użyciu swoich
materiałów. Aktualnie jedynym powodem
opóźnienia w przystąpieniu do prac
remontowych na tej drodze jest
konieczność oczekiwania na kompletną
dokumentację opracowywaną przez
kompetentne organy.

Walory działalności firmy ECO-TER
Firma zatrudnia około 40 osób.
Posiada pełną obsługę bhp, geologa, dwie
osoby posiadające uprawnienia do
nadzoru górniczego. Systematycznie,
zgodnie z następującymi zmianami w
przepisach, pracownicy zatrudniani,
wysyłani są przez firmę na szkolenia.
Dbałość o porządek tak w dokumentacji,
jak i w sprawach pracowniczych,
wykazała inspekcja przeprowadzona w
firmie dwa miesiące temu przez
Okręgowy Urząd Górniczy z Warszawy.
ECO-TER Sp. z o.o. jest firmą hojną.
W samym 2006 roku podarowała 40.000
PLN Szpitalowi Miejskiemu w Olsztynie,
10.000 PLN Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Kronowie, 45.000 PLN
(w materiale) Gimnazjum nr 1 w
Barczewie na budowę sali gimnastycznej
i nadal chce wspierać społeczność gminy
Barczewo. - „Pracujemy zawsze w
zgodzie z prawem, nieustannie dbając o
to, by utrudnienia stwarzane naszym
sąsiadom były jak najmniejsze oraz
starając się na bieżąco usuwać wszelkie
niedogodności. Dlatego w tym miejscu
chcemy podziękować rodzinom
sąsiadującym z nami za wyrozumiałość,
w szczególności Państwu: Mariannie i
Zugfrydowi Chwietczuk, Zofii
i Edwardowi Styga, Krystynie
i Hubertowi Buchholz, Teresie i Piotrowi
Obiedzińskim,
Janinie i Józefowi
O b i e d z i ń s k i m o r a z Te r e s i e i
Kaziemierzowi Nowakom. Pragniemy
ponadto podziękować Radzie Miejskiej
Barczewa za obdarzenie firmy ECO-TER
zaufaniem, za docenienie naszej woli
współpracy, za życzliwość i umożliwienie
nam dalszej pracy i rozwoju.
Zapewniam przy okazji, że gmina nie
straciła kontroli nawet nad metrem terenu,
na którym pracujemy, bo to my
zgłosiliśmy się do UM w Barczewie z
wnioskiem i pełną dokumentacją, by nikt
nie miał cienia wątpliwości, co do naszej
działalności.” - mówi Massimo Carniel
Opracowanie: Anna Rok
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Wydarzenia
Z przymrużeniem oka...

Nie straszna ulewa, gdy są Dni Barczewa
Dzień I
Pogoda nie rozpieszczała uczestników
obchodów Dni Barczewa, lecz wszyscy
zdążyli się już przyzwyczaić, że deszcz pada
kiedy chce i po prostu nie zwraca się na niego
uwagi. Za to zjawiskiem niecodziennym

okazał się piątkowy wieczór, podczas
którego przez Barczewo przeszła fala
rockowej muzyki we wszystkich możliwych
jej odmianach. Zwolennicy black/death
metalu obejrzeli koncert zespołu Eternal
Torment z Reszla, który pojawił się na scenie
w dwuosobowym składzie, gdyż trzeci
muzyk z niewiadomych przyczyn nie dotarł
do celu. Kolejne kilkadziesiąt minut dobrego
rocka należało do dziewcząt z kapeli Blue
Velvet z Olsztynka i oczywiście męskiej
części widowni, w tym polskich
„paparazzi”, którzy nie mogli oprzeć się
zjawiskowym istotom swobodnie
poruszającym się na scenie. Muzykę w
rytmie blues-rocka, królującą w latach 60tych i 70-tych, przybliżył zespół Wheelers
Band. Ale atmosferę prawdziwego koncertu
można było poczuć podczas około
godzinnego występu zespołu
TRANSKABEL- gwiazd(k)i pochodzącej
rodem z Barczewa, koncertującej w całej
Polsce. Światła, dymy, pełen ekspresji
wokalista i wypływający z „ myśli
skłębionych” rock-wywarły na widowni
duże wrażenie.
Dzień II
Kolejnego dnia obchodów odbyła się
impreza - „Rada Osiedla STARE MIASTO
DZIECIOM”, która trwała od godzin
popołudniowych do późnych godzin
nocnych. Konferansjerkę prowadziła Liliana
Połowianiuk, którą dzielnie wspierał mąż i
grupa zawsze pomocnych znajomych.
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Program tego dnia był bardzo
obfity, dlatego też nie sposób
przedstawić go szczegółowo.
Z tego powodu ograniczymy
się do przedstawienia
najbardziej interesujących
wydarzeń.
W konkurencji przeciągania
liny wygrały dziewczyny.
Zwycięstwo przyszło im dość
łatwo, czemu wprost nie
mogły się nadziwić.
Wszyscy mieli okazję
przekonać się nie tylko na
własne oczy, ale także
własnymi rękoma, że „nie
święci garnki lepią” .
Do dziś nieodgadniętą zagadką pozostaje
sprawa kul trzymanych przez dziewczęta.
„Stawiamy czoło nałogom”- to hasło
konkursu plastycznego, sponsorowanego
przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, w którym
swoimi zdolnościami plastycznymi mogli
wykazać się chętni.
Konkurencje przeplatane były występami
dziecięcych i młodzieżowych zespołów
wokalnych ( „SOLEO”, „FUX”,
„BATUMI”) i
tanecznych („SPOX”,
„FUNKY”) oraz skeczami przygotowanymi
przez kabaret ”POD NAZWĄ ROBOCZĄ”.
Konferansjerce pani Lilianie na tyle
udzieliła się atmosfera występów, że swoim
solowym popisem wprowadziła tancerki w

której nie powstydziłby się niejeden strateg,
z wielka klasą zwyciężając panów.
Sam mecz stanowił bardzo ciekawe
widowisko. Na początku znane z
drobiazgowości i zapobiegliwości
zawodniczki sprawdziły na wszelki
wypadek jakość murawy, co odznaczyło się
na kolanach niektórych z nich ku radości
„okazałego" personelu medycznego, który z
niecierpliwością oczekiwał na „ofiary”.
Niestraszne były paniom obolałe nogi.
Hardości ducha i woli walki nie straciły do
końca. Pierwsza połowa meczu przebiegała
klasycznie, aż do momentu pojawienia się na
murawie drugiej piłki, tym razem do gry w
rugby. Nie przeszkodziło to wcale doskonale
przygotowanym zawodnikom obu drużyn.

lekkie zakłopotanie.
Mecz piłki nożnej „O puchar Lecha”
Nie trzeba wiele mówić. Kobiety wykazały
się sprytem, niesamowitą kondycją i taktyką,

Natychmiast sformowano tzw. młyn i gra
toczyła się dalej - nieważna technika, ważne
są gole. Z pewnym zaskoczeniem przyjęli
panowie naukę tańca synchronicznego,
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Wydarzenia
który przygotowały dla zawodników raz po
raz wpadające na boisko roztańczone
dziewczyny. Zawodniczka Marta Sadowska
walczyła
jak lwica, wprowadzając do
rozgrywki elementy boksu. Barwy całemu
widowisku dodało pojawienie się na murawie
nowego niewysokiego, dotychczas nie
występującego zawodnika o
charakterystycznych jaskraworóżowych
włosach. Czy był on sam? Może było ich
troje, tylko rozpierzchli się po barczewskich
uliczkach? Może ktoś z Państwa rozpoznał tę
postać?
Tak czy inaczej kobiety, przełamując
stereotyp o słabej płci, pokonały mężczyzn.
Z dumą przyjęły puchar zwycięzcy z rąk

pani Aliny Jakończuk, a potem odtańczyły
triumfalny taniec z koszulkami. Tymczasem
panowie stali w osłupieniu powoli smakując
goryczy porażki. Nagroda - beczka z piwem
potoczyła się do pań…
Po meczu rozstrzygnięto konkurs
plastyczny, a na barczewskiej scenie pojawił
się po długiej przerwie zespół N.A.Style.
Gwiazdą tego wieczoru był zespół
Shannon - jeden z najpopularniejszych i
najbardziej rozpoznawanych zespołów na
polskiej scenie folkowej.
Dzień III
Biesiada na Starówce
O godzinie 16.00 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta w Barczewie odbył się
koncert „Biesiadne piosenki z chórem
Moderato”. Sala wypełniona po brzegi
wielopokoleniową publicznością
rozbrzmiewała pieśniami bliskimi sercu i
wspomnieniom, cieszyła i wzruszała.

Publiczność chętnie wtórowała
wykonawcom. Burmistrz Miasta Barczewa
Lech Nitkowski i dyrektor MOKSiT
Mariola Łukowska wręczyli dyrygentce
Danucie Nowakowskiej prezent w postaci
keyboardu z wiązanką ciepłych słów pod
adresem chóru. Potem wszyscy przenieśli
się na ulicę Cichą, gdzie tego dnia było
bardzo gwarno i wesoło, gdyż odbywała się
tutaj biesiada sceniczno - uliczna
z zespołem folklorystycznym z Węgoja.

W pewnym momencie nawet czujne ucho
Włodzimierza Zduniuka i oko jego aparatu
fotograficznego zostały zaczarowane
pięknymi głosami dziewcząt i już fotograf
nie wiedział, czy to on, czy też jego
fotografują.
Wiele wrażeń przyniósł
również koncert zespołu „Szybki Montaż” z
Mrągowa. Uczestnicy biesiady na
zakończenie imprezy mogli obejrzeć pokaz
sztucznych ogni, który w niejednym oku
wywołał łzę wzruszenia.

siostra przełożona- Jacek Podralski

Składy drużyn
Mężczyźni:
Tomasz Michałowski, Lech Jan
Nitkowski, Sebastian Więcławik, Stefan
Pawlik, Krzysztof Kacprowicz, Marek
Szter, Janusz Sturlis, Marek Rybczyński,
Bogdan Matłoka, Robert Ostaszewski, ks.
Andrzej Wiśniewski, Andrzej Bartkiwicz,
Andrzej Moszczyński, Jan Połowianiuk.
Kobiety
Elżbieta Zacharewicz, Regina Wojtach,
Marianna Sawoń, Justyna
Maciesza,
Marta Sadowska, Krystyna Żygadło, Ewa
Orłowska, Joanna Pichalska, Joanna
Bonus, Danuta Żuk, Alina Jakończuk,
Elżbieta Piejdak, Anna Piejdak, Agnieszka
Mostek, Alina Urbanek, Agnieszka
Chojnowska.

Zbigniew Kozłowski
Anna Rok

Podziękowania
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Barczewie składa serdeczne podziękowania wszystkim
osobom i instytucjom, które wspomogły nas przy organizacji Dni Barczewa. W szczególności dziękujemy:
Burmistrzom Barczewa, Radzie Miejskiej w Barczewie, Zakładowu Energetyki Cieplnej, Zakładowi
Wodociągów i Kanalizacji, Zakładowi Budynków Komunalnych, Zakładowi Usług Komunalnych, Firmie
“Pretor”, Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie , Radzie Osiedla “Stare Miasto”, Telewizji Kablowej
“Macrosat” , Kazimierzowi Zera, Marcie Maciesza, Patrykowi Binieckiemu, Lilianie i Janowi
Połowianiuk, Klubowi Piłkarskiem “PISA Tewes-Bis”,
oraz wszystkim mieszkańcom za wspaniałą i kulturalną zabawę.
Dyrektor MOKSiT
Mariola Łukowksa
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Wydarzenia

Festyn Rodzinny Rada Sołecka Dzieciom
Wyjątkowy dzień w Barczewku
w Wipsowie
Impreza rozpoczęła się 9 czerwca 2007 r.
o godz. 13.00. Balony i portrety dzieci
upiększały odrodzenie szkoły. Rozstawiono
namioty i stoliki dla gości. Festyn na stałe
wpisał się do kalendarza imprez szkolnych.
Organizacją z wielkim zapałem zajęli się
uczniowie, rodzice i nauczyciele. W tym roku
do współpracy dołączył się Pan Andrzej- sołtys
z Wipsowa.
Imprezę współfinansowało Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie. Wszyscy
stanęli na wysokości zadania, podjęli szereg
niezbędnych działań. „Tam gdzie ludzie żyją
razem ze sobą i dla siebie, tam nawet
najbardziej ubogi dom staje się przytulnym
domem”. Tymi słowami uroczystego otwarcia
festynu dokonała Pani dyrektor Ewa
Dawidczyk. Festyn był okazją do prezentacji
umiejętności artystycznych szkoły
i przedszkola. Najmłodsi w pięknych strojach
w sztuce p.t. „Królewna Śmieszka”
przypomnieli wszystkim o konieczności mycia
owoców przed jedzeniem.
Rozśpiewaną
część artystyczną rozpoczął znany zespół
„Batumi” z Miejskiego Ośrodka Kultury
Sportu i Turystyki w Barczewie. „Mini
playback show” to konkurencja gdzie wszyscy
mogli popisać się umiejętnościami aktorskimi.
W przygotowaniach do konkursu brali udział
również rodzice, podpowiadali pociechom jak
poruszać się na scenie, wspólnie
przygotowywali stroje i rekwizyty. Jeszcze
nigdy tyle sław jak Doda, Mandaryna…. nie

pojawiło się w tym samym miejscu i o tej samej
porze(?).
Wspaniałą zabawą dla całej rodziny,
a jednocześnie sprawdzianem wiedzy sztuki
muzycznej był następny punkt muzycznego
programu „Jaka to melodia?”. Ważnym
elementem było pokonanie własnej tremy,
wyjście na scenę, zaśpiewanie oraz
zastosowanie elementów pantomimy (dubidu).
Dziewczynki z kl. IV przygotowały taniec,
który był połączeniem tańca
latynoamerykańskiego z tańcem nowoczesnym
do muzyki z filmu „Dirty Dancing 2”.
W pokazie solowym, w pięknych strojach
cha-cha i walca angielskiego zatańczyli:
Natalka, Kasia i Mateusz. Zespół taneczny koła
szkolnego zaprezentował układ z parasolkami
do muzyki Franka Sinatry. Uczennice kl. V
wykonały taniec nowoczesny do muzyki
Alyiaha. Rozśpiewane i roztańczone dzieci
zabrał „Pociąg po świecie”.
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Pod tym hasłem Rada Sołecka wsi
Barczewko, przy współpracy nauczycieli ze
Szkoły Filialnej, zorganizowała 1 czerwca
b.r. Dzień Dziecka.
Impreza odbyła się dzięki
dofinansowaniu z Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie i wkładzie
własnym. Tego dnia pojechano na basen
Star Dadaj, gdzie starsze dzieci mogły
skorzystać z pływalni. Odbył się także rejs
statkiem po jeziorze Dadaj, gry i zabawy w
plenerze, zakończone pieczeniem kiełbasek
na ognisku.
Należy tu podziękować Dyrektor „Star
Dadaj”, pani Elżbiecie Mikołajczyk, za
wsparcie imprezy i okazaną naszym
dzieciom życzliwość.
To nie koniec atrakcji w tym wyjątkowym
dniu. Po godzinie 15, dołączyły dzieci z klas
4-6 oraz gimnazjaliści. Zorganizowano im
na placu szkolnym, szereg konkurencji
sportowych i rekreacyjnych. Każdy
uczestnik został nagrodzony upominkami i
słodkościami. Dzień Dziecka zakończono
przejażdżką zaprzęgiem konnym po
Zabawa połączona była ze zdobywaniem
wiedzy o regionie i kulturze różnych krajów.
Uczestnicy zabawy poznawali kroki różnych
tańców np. będąc w Krakowie - krakowiaka, w
Grecji tańczyły Zorbę, w Paryżu – kankana.
Końcowym przystankiem było Wipsowo, bo
wiadomo w domu najlepiej.
Równie ciekawe były konkurencje sportowe
i sprawnościowe. Konkurencje muzyczne i
sportowe nagradzane były pięknymi
nagrodami. Wszyscy bawili się i śpiewali przy
akompaniamencie wspaniałych muzyków.
Nie zapomniano również o dorosłych.
Dzięki Pani Agacie uruchomiony został punkt
badania poziomu cukru, ciśnienia tętniczego i
wagi. Atmosferę domowego ogniska
wprowadzały ciasta i sałatki przygotowane
przez rodziców.
Dużym powodzeniem cieszyła się loteria
fantowa, w której każdy los wygrywał. Do
stoiska Pani Kasi, która malowała na buźkach
niepowtarzalne wzory, prowadziła długa
kolejka. Wielu rodziców zainteresował pokaz
wozu strażackiego z Barczewa oraz
ratownictwa medycznego, poprowadzony
przez pracowników pogotowia ratunkowego z
Olsztyna. Można było podziwiać wytwory
rękodzieła artystycznego z wikliny. Piękna
pogoda, liczne atrakcje spowodowały, że festyn
cieszył się dużym zainteresowaniem do godz.
18.00. Dyrekcja szkoły pragnie podziękować
wszystkim, którzy czynnie włączyli się w
organizację festynu tj. radzie rodziców,
rodzicom oraz s pons orom: P ańs tw u
Roszkowskim, P. Andrzejowi Stolla, P. Agacie
Rojek, P. Romanowi Dolata, Nadleśnictwu w
Wipsowie, Pani Marioli Łukowskiej - dyrektor
Domu Kultury w Barczewie oraz wspaniałemu
zespołowi muzycznemu.

okolicznych lasach, dzięki uprzejmości
państwa Olejników
właścicieli
gospodarstwa agroturystycznego
„Janczary”. W lesie bawiono się również
doskonale. Szczególnym powodzeniem
cieszyła się zabawa w „grającego berka”
oraz skoki przez linę.
Szkoda, że dzień dziecka jest tylko raz w
roku, mówiły dzieci.
Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, za
rok zorganizujemy jeszcze ciekawszą
imprezę z okazji Dnia Dziecka!
Rada Sołecka

Szynowo 9-10 czerwca 2007r.

Festyn

Rekreacyjno-Sportowy
W dniach 9 i 10 czerwca 2007r. w Szynowie
odbył się festyn rekreacyjno-sportowy, którego
głównym punktem był turniej piłki nożnej.
Pierwszego dnia, tj. w sobotę, mecze rozegrały
dzieci do lat 13. Do turnieju zgłosiły się zespoły
z Barczewka, Tuławek i Szynowa. Wesołej
zabawie towarzyszyły ogromne emocje. W tej
kategorii wiekowej I miejsce zdobyło
Barczewko, II miejsce - Tuławki, a III miejsce
- Szynowo.
W trakcie, jak i po zakończeniu turnieju,
rozgrywano wiele konkursów dla dzieci. Był
rzut piłką do tarczy, konkurs rysunkowy,
zbieranie ziemniaków na czas, błyskawiczny
turniej tenisa stołowego, konkurs dla dzieci i
młodzieży „Śpiewać każdy może”.
Przeprowadzono też konkurencje dla dorosłych:
przeciągania liny panny kawalerowie, mężatki
żonaci, a także koedukacyjny mecz siatkówki.
Podczas całego festynu czynne było stoisko z
własnymi wypiekami mieszkańców Tęgut
i Szynowa, a także grill z kiełbaskami.
Niemałym powodzeniem cieszyło się stoisko
z używanymi książkami oraz Loteria Fantowa z
zabawkami.
Część rekreacyjno - zabawowa została
zakończona około godziny 18.00
Od godziny 18:30 rozpoczęła się zabawadyskoteka, która trwała do białego rana.
Niedziela 10.06.07r. była drugim dniem
festynu. Od godziny 12.00 rozpoczął się turniej
piłki nożnej młodzieży do lat 17-tu. Do turnieju
zgłosiły się cztery zespoły. Po bardzo zaciętych,
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ale rozegranych w duchu sportowej rywalizacji
meczach, I miejsce zajęła drużyna ze wsi
Radosty, II miejsce Barczewko, III miejsce
Szynowo, IV miejsce Tuławki. Puchar
ufundowany dla najlepszego zespołu przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barczewie
otrzymała drużyna z Radost.
W tym samym czasie odbywały się gry
i zabawy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
którzy chętnie korzystali ze strzelnicy
sportowej. Po zakończonym turnieju piłki
nożnej do rywalizacji na boisko piłkarskie
wyszły drużyny z Tęgut i Szynowa. Kadrę
zespołów tworzyli zawodnicy po 30-tce. Po tym
meczu, pojedynek na boisku wyznaczyli sobie
kawalerowie i żonaci. Od godziny 18:00 do
20:00 otwarty był bar z zimnymi napojami,
lodami itp. O godzinie 20:00 oficjalnie
zakończono Festyn. W ocenie organizatorów
udział w grach i zabawach wzięło około 300
osób. Podczas festynu uczestnicy i goście mogli
korzystać nieodpłatnie z napoi chłodzących oraz
soków (dzieci). Za udział w każdym konkursie
wszyscy uczestnicy dostali nagrody. Wręczono
także dyplomy, słodycze a „dobra ciocia”
odwiedzała najmłodszych i trochę starszych
obdarowując ich długopisami, ołówkami,
notesikami, czekoladami, cukierkami a nawet
mamusie tych dzieci kremami do pielęgnacji
cery oraz szamponami do włosów. W ocenie

osób biorących udział, jak i obserwatorów,
gości, sąsiadów z sąsiednich miejscowości była
to impreza nad podziw udana, a co
najważniejsze, mająca swój klimat.
Festyn ten mógł dojść do skutku głównie
dzięki środkom finansowym otrzymanym z
Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki
w Barczewie, oraz użyczonego przez
pracownika MOKSiT, pana Zdzisława Małasa
prywatnego sprzętu nagłaśniającego
i wydrukowanym plakatom pozwalającym
zareklamować imprezę.
Otrzymaliśmy też bardzo duże wsparcie od
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Barczewie.
Nieocenioną wprost pomoc uzyskaliśmy od

Klubu Sportowego „Pisa Tewes-Bis” Barczewo
oraz jego prezesa i pracowników.
Bardzo mocno w przygotowanie obiektu, na
którym odbył się festyn zaangażowały się
władze miasta Barczewo oraz Rada Miejska
Barczewa.Bardzo dużą pomoc otrzymaliśmy od
tartaków w Barczewie oraz Kromerowie.
Mocno wsparła nas apteka „Góra” w
Barczewie. Ogromnym zaangażowaniem, radą
i zasponsorowaniem słodyczy wsparł nas nasz
Pan Radny Bogusław Matłoka. I najważniejsi
uczestnicy przygotowań i wykonawcy festynu
to Rada Sołecka Szynowa oraz wspaniali
mieszkańcy wsi Tęguty i Szynowo, którzy dla
potrzeb festynu udekorowali boisko, ustawili
stoły oraz przeprowadzili konkurencje
i zaszczycili I od wielu, wielu lat festyn w tej
miejscowości swoją obecnością.
Organizator
Rada Sołecka Sołectwa Szynowo

50 lat

Organizacji Młodzieżowych

Pokolenia

hóru Modera
C
s
e
c
k
t
o
u
S

Miecz Juranda w Barczewie
23 czerwca 2007r. chór „Moderato”, pod
dyrekcja Danuty Nowakowskiej, wziął
udział w II Otwartym Ogólnopolskim
Turnieju Chórów „O Miecz Juranda”
Spychowo 2007.
Pomimo iż chórzyści byli świetnie
przygotowani, na miarę swych możliwości,
jednak przewijające się młode twarze z
innych chórów, potęgowały ich wielką
niepewność. Każdemu nasuwały się w
myślach pytania czy mamy szanse?
Zaprezentowało się wiele zespołów na

wysokim poziomie, jednak główna
wygrana przypadła chórowi z Barczewa.
Były okrzyki i łzy radości.
Chórzyści wracali pełni euforii, bowiem
przywieźli zdobyty Miecz, Grand Prix III
Otwartego Ogólnopolskiego Turnieju
Chórów w Spychowie oraz puchar Prezesa
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
Oddziału Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie i dyplom za najlepsze wykonanie
pieśni polskich.
Zarząd chóru

Jak odnotowały kroniki, Barczewo było
wyjątkowym miastem, a jeszcze bardziej
jego młodzież działająca w różnych
klubach. Pierwsze struktury
Związku
Młodzieży Socjalistycznej w Barczewie
powstały po styczniu 1957 roku, po
przeniesieniu urzędów powiatu
olsztyńskiego do Olsztyna. Wiosną tego
roku uwidoczniła się luka, którą należało w
bardzo krótkim czasie wypełnić. Było to
zadanie dla młodej, barczewskiej
organizacji młodzieżowej. Od tamtej pory
minęło pięćdziesiąt lat.
Z tej okazji 19 kwietnia, na jubileuszowej
uroczystości, w Olsztynie spotkali się byli
działacze młodzieżowi. Jerzy Jabłoński,
przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
Stowarzyszenia Miłośników Historii
Organizacji Młodzieżowych „Pokolenia” w
Olsztynie, w referacie zawarł powojenną
historię organizacji młodzieżowych na
Wa r m i i , n a p r z e s t r z e n i o s t a t n i c h
pięćdziesięciu lat. Wszyscy uczestnicy
otrzymali pamiątkowe medale. Barczewo
reprezentowali: Danuta Zielonka, Dorota
Piórkowska, Jerzy Bujnowski i Zbigniew
Stodolnik.
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Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejski
dok. ze str. 1

przez Związek Gmin WarmińskoMazurskich - Bydgoskiemu Chórowi
Kameralnemu „Akolada”, pod dyrekcją
Renaty Szerafin-Wójtowicz;
- Nagrodę specjalną "za najlepszą
technikę wokalną", dyplom honorowy,
puchar ufundowany przez Wojewodę
Warmińsko - Mazurskiego Annę Szyszkę,
plakietę ufundowaną przez Komitet
Organizacyjny Festiwalu - Żeńskiemu
Chórowi Kameralnemu Państwowego
Instytutu Muzycznego z Grodna
(Białoruś), pod dyrekcją Larysy
Ikonnikowej; - Nagrodę specjalną "dla
najlepszego chóru zagranicznego", dyplom
honorowy oraz plakietę ufundowaną przez
Komitet Organizacyjny Festiwalu
-Żeńskiemu Chórowi Kameralnemu
Państwowego Instytutu Muzycznego z
Grodna (Białoruś), pod dyrekcją Larysy
Ikonnikowej, - Nagrodę specjalną "dla
najlepszego dyrygenta", dyplom

Wolter-Kaźmierczak; Srebrny dyplom ex aequo
chórom: Bydgoskiemu
Chórowi Kameralnemu
"Akolada” oraz Chórowi
Kameralnemu „Credo” z
Kaliningradu (Rosja); Złoty dyplom Chórowi
„Mogiliowskaja Kapela” z
Białorusi; - Złoty Dyplom z
wyróżnieniem Żeńskiemu
Chórowi Kameralnemu
„Elegia” z Mińska
(Białoruś); - Nagrodę
specjalną, za najlepsze
wykonanie kompozycji
Feliksa Nowowiejskiego - 1000zł nagrodę pieniężną ufundowaną przez
Starostę Powiatu Olsztyńskiego, dyplom
honorowy oraz statuetkę Feliksa
ufundowaną przez Komitet Organizacyjny
Festiwalu Kameralnemu Chórowi „Credo”

Foto Zbigniew Kozłowski

honorowy, plakietę ufundowaną przez
Komitet Organizacyjny Festiwalu
-Żeńskiemu Chórowi Kameralnemu
Państwowego Instytutu Muzycznego z
Grodna (Białoruś), pod dyrekcją Larysy
Ikonnikowej;
- Nagrodę specjalną za najlepsze
wykonanie utworu muzyki dawnej,
dyplom honorowy, statuetkę ufundowaną
przez Związek Gmin WarmińskoMazurskich - Żeńskiemu Chórowi
Kameralnemu „Elegia” z Mińska na
Białorusi, dyr. Elena Isajkina; - Nagrodę
specjalną, ufundowaną przez Dyrektora
Artystycznego Festiwalu Jana
Połowianiuka - w kwocie 500 złotych, za
najlepsze wykonanie utworu muzyki
cerkiewnej Żeńskiemu Chórowi
Kameralnemu „Elegia” z Mińska; Brązowy dyplom Stowarzyszeniu Śpiewu
„Halka” z Wyrzyska pod dyrekcją Grażyny
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z Kaliningradu
- Grand Prix VI Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego Barczewo 2007,
5000 zł - nagrodę pieniężną ufundowaną
przez Burmistrza
Barczewa, dyplom
honorowy oraz statuetkę
Feliksa, ufundowaną przez
Komitet Organizacyjny
Festiwalu, Żeńskiemu
Chórowi Kameralnemu
Państwowego Instytutu
Muzycznego w Grodnie.
Wręczenie nagród odbyło
się w niedzielę, 27 maja
2 0 0 7 r. , p o k o n c e r c i e
galowym, który swoją
obecnością zaszczycili:
Poseł RP Tadeusz Plawgo,
Dyrektor Departamentu
Kultury i Edukacji Urzędu

Foto Zbigniew Kozłowski

Marszałkowskiego woj. WarmińskoMazurskiego Tomasz Waźbiński, Starosta
Powiatu Olsztyńskiego Adam Sierzputowski, Prezydent Olsztyna Czesław Jerzy
Małkowski, Prezes zarządu Radia Olsztyn
Tomasz Kuc, Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Barczewie Elżbieta
Zacharewicz oraz Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski.
Przewodnicząca jury prof.
Jadwiga Gałęska-Tritt, podsumowując
Festiwal, wyraziła głęboką wdzięczność
władzom miasta za możliwość
zorganizowania VI już edycji
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego.
Podziękowania skierowała do wszystkich
osób zaangażowanych w organizację
Festiwalu, podkreślając zarówno
sprawność przebiegu Festiwalu jak i
dbałość o jego oprawę artystyczną i
możliwość koncertowania zespołów w
okolicznych miejscowościach. Szczególne
podziękowania złożyła sponsorom oraz
instytucjom finansującym i
wspomagającym Festiwal, jak również
osobom prywatnym. Szczególne
podziękowania złożyła na ręce Dyrektorów
Festiwalu Danuty Zielonki i
Jana
Połowianiuka oraz całego Komitetu
Organizacyjnego.
Wojciech Zenderowski
Komitet Organizacyjny tegorocznego
Festiwalu: Dyrektor Organizacyjny Danuta Zielonka, Dyrektor Artystyczny -
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Informacje
Rzymsko-Katolicka p.w. św. Anny w
Barczewie, Urząd Miejski w Barczewie,
Miejski Ośrodek Kultury Sportu i
Turystyki w Barczewie, Telewizja
Kablowa „MACROSAT” w Barczewie.

dr Jan Połowianiuk, Sekretarz - Zbigniew
Stodolnik. Członkowie; Jerzy Bujnowski,
Alina Jakończuk, Krzysztof Kacprowicz,
Lech Krawczyk, Danuta Łowkiel, Mariola
Łukowska, Katarzyna Matyjas, Krzysztof
Marzewski, Lech Jan Nitkowski, Liliana
Połowianiuk, Marian Sawicki,
Włodzimierz Zdaniuk, Krystyna Żygadło.
Organizatorzy: Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie,
Warmińsko-Mazurska Filharmonia im.
Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie,
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie, Parafia

Przypadki okołofestiwalowe
Barczewski homonid
W przeddzień szóstej edycji festiwalu,
chodnik przy ulicy Wojska Polskiego w
Barczewie został pięknie ukwiecony.
Służby porządkowe miasta napracowały
się, aby postawić kilkadziesiąt
kwietników. Było ładnie, estetycznie i
przyjemnie - tak jak to bywa w innych
miastach. Następnej nocy jakiś
barczewski Hominid pozrywał kwiaty
pelargonii z niektórych kwietników. Tak
to człekokształtny potomek prapraludów
mieszka wśród nas. Obca mu jest praca
ludzi, którzy zadbali o estetyczny wygląd
miasta. Swoje siły od dłuższego czasu
kieruje ku zniszczeniu przystanku
autobusowego przy Osiedlu Słonecznym,
potłuczeniu dachówek na murze
przykościelnym kościoła św. Anny, na
malowaniu na kamienicach sprayem
arcydzieł ludzi pierwotnych. Szanowny
Hominido przypadkiem żyjący w 2007
roku proszę Cię zmień jadłospis. Zostaw
kwiatki w spokoju, niech sobie rosną.
Jesteś sam na świecie i nawet nie wiesz,
dlaczego twój ród wyginął. Powiem
Tobie, kwiaty pelargonium są trujące.

Strajk mikrofonów
W ostatnim dniu Festiwalu
zastrajkowały mikrofony. Słyszalność w
kościele podczas wystąpień oficjeli,
prezentacji wyników przesłuchań i
koncertu galowego była fatalna. Nie
można było zrozumieć przemawiających.
Była to niezamierzona wpadka

o r g a n i z a t o r ó w. Wi e l e o s ó b
festiwalowych zadawało sobie pytanie,
dlaczego nie skorzystano ze świetnie
działającej aparatury nagłośniającej
kościoła.

Danuta Zielonka laureat plebiscytu

Anioł dla
Barczewianina
Roku 2006

Tytułomania
Wystąpienia niektórych oficjeli
uczestniczących w festiwalu były
nieskładne, nudne i nie na temat.
Przeważało gadulstwo oraz chęć
pokazania się w doborowym
towarzystwie. Więcej było „ polityki”
niż kultury. Dla niektórych Vipów rok
wyborczy 2006 jeszcze się nie
zakończył. Wszyscy ważni witali się
nawzajem, tytułomanii nie było końca.
Najkrótsze zrozumiałe dla wszystkich
przemówienie wygłosiła w mowie
dziękczynnej za wręczony puchar Pani
Danuta Zielonka, laureatka kapituły
Barczewianina roku 2006. Jedynym
mówcą, który w swym przemówieniu w
pierwszej kolejności zauważył
mieszkańców Barczewa był Prezydent
Olsztyna Czesław Jerzy Małkowski.

Skromność i szacunek
Dyrektor artystyczny festiwalu Pan
Jan Połowianiuk, który z własnych
pieniędzy ufundował nagrodę pieniężną
przez skromność i szacunek dla
wysokiego urzędu nie przebił kwotowo
nagrody Pana Starosty.
Obserwator

Foto Zbigniew Kozłowski

Foto Zbigniew Kozłowski

Instytucje finansujące i
wspomagające Festiwal: Tadeusz Plawgo
Poseł RP, Urząd Miejski w Barczewie,
Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Urząd
M a r s z a ł k o w s k i Wo j e w ó d z t w a
Warmińsko-Mazurskiego, WarmińskoMazurska Filharmonia im. Feliksa
Nowowiejskiego w Olsztynie, „TEWES
BIS” Spółka z o. o. w Barczewie, Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.
z o.o. w Olsztynie, Pomorska Spółka
Gazownictwa Zakład Obrotu Gazem w
Olsztynie, Mazurski Bank Spółdzielczy w
Giżycku Oddział w Barczewie,
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodło” w
Barczewie, ZR - H "G i M" Barczewo,
Jolanta i Piotr Wadas OCMB Olsztyn,
Zdzisław Leszczyński
Barczewo,
Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby

Wi ę z i e n n e j w K i k i t a c h , D o m
Wypoczynkowy „Zalesie” w Zalesiu k /
Barczewa, Motel „Heir Man” w Wójtowie,
Camping Tumiany Jolanta Storoniańska,
Ośrodek Wczasowy „Star-Turist” Dadaj,
Pensjonat Dąbrówka Mała
Robert
Hestkowski, Tymbark S.A. w Olsztynku,
Zakład Karny w Barczewie, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Barczewie, Związek
G m i n Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i c h w
Olsztynie, Bank Żywności w Olsztynie,
Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowo
-Transportowe
ELZA Olsztyn, Jan
Potorski, Jerzy Potorski Zakłady Mięsne
„Potorscy” SJ Krokowo, Hotel Orient
SPAWellnes azZun - Marek Adamczyk,
Dariusz Ryziewicz, Mardi Sp. z o. o.
Zakłady Mięsne „Warmia” Biskupiec,
Jerzy Jopek,
MEBLE SZKOLNE
spółka z o.o. ZAKŁAD w Barczewie,
Janina, Romuald, Elżbieta Wąsowscy,
Zakład Przetwórstwa Mięsnego JBB w
Łysych.

W niedzielę, 27 maja, w kościele św.
Anny, podczas Koncertu Galowego VI
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie, Burmistrz Lech Jan Nitkowski
wręczył dla pani Danucie Zielonce dyplom
i statuetkę „Anioła”, nagrodę wręczaną
laureatowi Plebiscytu „Barczewianin
Roku 2006”.
red

WIADOMOSCI BARCZEWSKIE nr 6-7 (173-174 ), Czerwiec-Lipiec 2007

9

Informacje

Czesław Bandurski
odznaczony

„Za zasługi dla obronności kraju”.

21 maja br., w Olsztynie, w siedzibie Klubu
Więźniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego, odbyła się wyjątkowa i
podniosła uroczystość. Uczestniczyło w niej
kilkunastu kombatantów. Wśród nich był pan
Czesław Bandurski, mieszkaniec Barczewa,
który został odznaczony Złotym Medalem
„Za zasługi dla obronności kraju”, nadanym
przez Ministra Obrony Narodowej,
Aleksandra Szczygło.
Pan Czesław Bandurski urodził się 17 maja
1924 roku, w Rybnie pow. Działdowo. W roku
1937 ukończył szkołę podstawową, dwa lata
później wybuchła wojna. Od jej początku do
końca pomagał partyzantom. Po wojnie został
członkiem miejscowego Koła PSL
Mikołajczyka, któremu prezesował jego
ojciec. Z ruchem tym związany był do roku
1950. W latach 1945-1950 współpracował z
AK. Niejednokrotnie walczył z bronią w ręku.
Za przynależność do organizacji
niepodległościowych, w lipcu 1945 roku
został pierwszy raz aresztowany przez UB i
osadzony w działdowskim więzieniu.
Wyszedł 15 listopada 1945 roku. Ponownie
został aresztowany w 1947 roku. Po trzech
miesiącach więzienia wrócił na ojcowiznę.
Wyuczył się zawodu cieśli.
Do Barczewa przyjechał w roku 1960. Do
1980 pracował jako mistrz budowy w
Kombinacie ZBM I OPBM. Był jednym z
nielicznych, którzy budowali bloki
mieszkalne przy ul. Wojska Polskiego.
Budował bloki na Osiedlu Słonecznym i
Ośrodek Zdrowia. Jest członkiem Związku
Więźniów Politycznych Okresu
Stalinowskiego. Odznaczony został m.in.
Medalem Wojska „POGON”, Odznaką
Weterana Walk o Niepodległość, Krzyżem
Więźniów Politycznych, medalem Polska
Swojemu Obrońcy oraz medalem „Pro
Memoria”, nadanym przez Urząd do spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych. Jest
podporucznikiem.
W. Zenderowski
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To nie ja wymyśliłem festiwal?

... od słów do czynów...
W majow ym numerze „Wiadomości
Barczewskich” ukazał się artykuł autorstwa W.
Zenderowskiego, opisujący początki
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej
im. F. Nowowiejskiego. Treść tego artykułu jest
dla mnie zaskakująca! Oto dowiaduję się, że to nie
ja wymyśliłem barczewski festiwal chóralny.
Ponieważ autor tekstu dość zręcznie manipuluje
faktami, uwypuklając niektóre z nich, a pomijając
te najważniejsze dotyczące mojej osoby i wręcz
tym samym marginalizując moją rolę w
początkach tej największej chóralnej imprezy
naszego regionu, więc korzystając ze stosownego
zapisu prawa prasowego, niniejszym prostuję
treść artykułu.
Po pierwsze, nie jest ważne, kto
kiedykolwiek, cokolwiek powiedział, czy zapisał
na okoliczność chęci zorganizowania imprezy. Co
z tego, że Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich zapisało w swych dokumentach,
że dobrym pomysłem byłoby zorganizowanie
„koncertu” poświęconego pamięci
Nowowiejskiego? Jakie ma znaczenie sprawcze
wypowiedzenie przez niejakiego pana
Burniewicza, że może lepiej niech to będzie
festiwal, a nie koncert? Na tej samej zasadzie za
pomysłodawcę naszego festiwalu należy uznać
redaktora Panasika z Gazety Olsztyńskiej, który
w swoich artykułach prasowych już od połowy lat
90-tych sugerował pomysł zorganizowania
festiwalu poświęconego twórczości
Nowowiejskiego? Tak samo rozumując, to ja
powinienem być uznany za pomysłodawcę
olsztyńskiego przeglądu orkiestr dętych, bo
kiedyś na zebraniach olsztyńskiego oddziału
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
zasugerowałem potrzebę organizacji takiej
imprezy. Nie odważyłbym się jednak nigdy uznać
za takowego, bo to nie ja podjąłem się trudu
organizacji tej imprezy. Po prostu, samo
mówienie czy pisanie o czymkolwiek nie ma
większego znaczenia, to tylko słowa, a liczą się
czyny. Tak naprawdę dopiero moje pojawienie się
w Barczewie i mój pomysł zaowocowały
konkretem w postaci odbycia się festiwalowej
imprezy.
Po drugie, kolejność faktograficzna
wydarzeń prowadzących do powstania festiwalu
była następująca: wiosną 2000 roku
przeprowadziłem się z Olsztyna do Barczewa.
Któregoś majowego dnia 2000 roku, siedząc wraz
z małżonką na tarasie swego nowego domu,
rozmawialiśmy o Feliksie Nowowiejskim,
najwybitniejszym mieszkańcu Barczewa. Wtedy
to zrodził się mój pomysł: „...a może tak byśmy
spróbowali zorganizować festiwal muzyki
chóralnej poświęcony twórczości
Nowowiejskiego?” Miałem wszelkie
predyspozycje ku temu - jestem zawodowym
muzykiem-chórmistrzem, ekspertem w
dziedzinie chóralistyki oraz mam doświadczenie
w organizacji innych podobnych festiwali.
Brakowało mi tylko jednego nie znałem zupełnie
miejscowego środowiska działaczy społecznych.
Jedynym punktem zaczepienia był pan
Włodzimierz Zdaniuk, którego wcześniej
poznałem. Właśnie do niego udałem się z prośbą,
by on skontaktował mnie z działaczami kultury w
Barczewie, by tych z kolei zainteresować moją
inicjatywą. W ten sposób w czerwcu 2000 roku
odbyło się pierwsze spotkanie inicjatywne,

zmierzające do powołania festiwalu muzyki
chóralnej im. Nowowiejskiego. Miało ono
miejsce w barczewskiej synagodze, a osobami
obecnymi na tym spotkaniu z wiodącym głosem
w dyskusji, byli działacze miejscowego SSK
„Pojezierze”, m.in. Elżbieta Zacharewicz, Marian
Sawicki i inni. Na pewno na tym spotkaniu nie
było osób ze Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich wymienionych w artykule pana
Zenderowskiego jako „pomysłodawców”
festiwalu. Moja inicjatywa zorganizowania
festiwalu została ciepło przyjęta przez zebranych.
Z tego względu kilka dni później w sali domu
kultury zorganizowano kolejne spotkanie.
Dodatkowo do grupy inicjatywnej dołączyli m.in.
ówczesny burmistrz Mirosław Kuliś,
wiceburmistrz Jerzy Bujnowski, dyrektor
Mariola Łukowska, obecny burmistrz Lech
Nitkowski. Kolejnym moim najważniejszym
działaniem zmierzającym do wprowadzenia
mojego pomysłu „od słów do czynów”, było
zaproszenie mnie w tym samym czasie przez
burmistrza Kulisia na sesję Rady Miasta
Barczewa. Miałem tam przekonać radnych do
sfinansowania festiwalu. Oczywiście radni
przyklasnęli takiej inicjatywie. Efektem tych
działań było ukonstytuowanie się komitetu
organizacyjnego. Natychmiast opracowałem
regulamin festiwalu, wymyśliłem formułę jego
przebiegu, która jest niezmiennie realizowana do
dziś. Wpadłem też na pomysł organizowania
razem z konkursem chóralnym sesji naukowej
poświęconej muzyce Warmii i Mazur.
Latem 2000 roku do mojego domu przyszły
dwie panie z SIO: Danuta Zielonka i Danuta
Łowkiel. Przedstawiły mi swoją prośbę o
możliwość włączenia się w organizowanie
festiwalu. Oczywiście natychmiast zgodziłem się,
bo zawsze uważałem, że organizacją takiej
imprezy powinni zajmować się wszyscy, którym
zależy na poziomie i jakości imprezy. W ten
sposób od września 2000 roku zaczęły odbywać
się robocze spotkania komitetu organizacyjnego.
Efektem tych spotkań było ostatecznie
przeprowadzenie w czerwcu 2001 roku I
Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej
im. F. Nowowiejskiego. Tak właśnie wyglądały
początki festiwalu. Zatem chyba nikt z
czytelników nie ma zastrzeżeń co do tego, że mam
prawo uważać się za jedynego pomysłodawcę tej
imprezy.
Na koniec zacytuję jedyny fragment
artykułu pana Zenderowskiego, który
„umieszcza” mnie w bogatym gronie „ojców i
matek” festiwalu: „Festiwal miał też w zamyśle
Jan Połowianiuk - adiunkt Katedry Dyrygentury
Chóralnej UWM w Olsztynie” i tylko tyle o
mojej roli „ojca” festiwalu, więcej ani słowa na
ten temat. To jest dla mnie szczególnie bolesne.
Owszem, należy z wielkim szacunkiem odnosić
się do trudu organizacyjnego tych osób, którym
obecnie zawdzięczamy trwanie i rozwój
festiwalu. W tym miejscu rzeczywiście należy
umieścić przede wszystkim kierownictwo SIO.
Nie wolno jednak manipulować faktami i tym
samym marginalizować moją rolę w początkach
tej imprezy. Mam nadzieję, że już nikt nigdzie i
nigdy nie odważy się do przypisywania sobie roli
inicjatora i pomysłodawcy barczewskiego
festiwalu muzyki chóralnej. Pomysłodawcą i
inicjatorem tej imprezy był i jest niżej
podpisany.
Jan Połowianiuk
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Społeczeństwo
Uchem obserwatora...

Bajeczka dla dorosłych ?
Na ..... sesji Rady Miejskiej, 28 maja 2007r.
radni i zebrani wysłuchali sprawozdania
dotyczącego bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie miasta i gminy
Barczewo.
Złożył je zastępca komendanta komisariatu
policji w Barczewie Pan Tomasz Filipowicz,
który występował w zastępstwie
................swego szefa. Aby nie zanudzać
tabelkami przedstawił zebranym informacje
o tym co udało się zrealizować barczewskiej
policji w bieżącym roku i to co pracownicy
komisariatu chcieliby zrealizować z pomocą
mieszkańców miasta i gminy Barczewo.
Tomasz Filipowicz: - Od początku roku
zatrzymano 67osób z czego10 osób zostało
osadzonych w areszcie, a trzy mają dozór
policyjny. Dużym osiągnięciem miejscowej
policji jest zatrzymywanie osób
poszukiwanych. - Te liczby mówią za siebie.
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to muszę
podkreślić, że współpracujemy w tym zakresie
z panem burmistrzem. Staramy się razem z
komendantem do Państwa przychodzić,
rozmawiać o problemach. Jeśli chodzi o
prewencję, nasz posterunek działa na terenie
dwóch gmin, barczewskiej i purdziańskiej.
Jest to ogromny teren działania, bodajże
największy w Polsce. Na tak rozległym terenie
pracuje 32 osoby, jest nas mała garstka.
Dysponujemy czterema samochodami
(technicznie zużytymi). Policjanci
komisariatu obsługujący gminę Purda od jej
władz samorządowych dostali nowy
samochód oraz cyfrowy aparat fotograficzny.
W tym roku było 600 interwencji, do których
policjanci musieli dojechać, a nawet dojść.
Często korzystaliśmy z prywatnych

samochodów. Nie będę mówił o mandatach,
które policjanci wypisali, nie chcę Państwa
zanudzać. Jest ich dużo. Codziennie
p r z e p ro w a d z a m y d w i e , t r z y a k c j e .
Problemem są nietrzeźwi kierowcy. Od
początku stycznia do końca kwietnia
wyłapaliśmy 14 nietrzeźwych, a w maju już 7
kierowców. W pracy nasi funkcjonariusze
wykonują swoje obowiązki jak mogą
najlepiej. Niezbędny w ich pracy jest miernik
szybkości.
Wczoraj nasi policjanci
zatrzymali dwóch złodziei, którzy po
pijanemu ukradli ciągnik rolniczy.
Zintensyfikujemy walkę z narkotykami. W
gminie zlikwidowaliśmy profesjonalną
fabrykę marihuany. Zabezpieczyliśmy 1
kilogram gotowego produktu. Pozyskaliśmy
do walki z narkotykami policjanta
(profesjonalistę) i psa wyszkolonego w
tropieniu. Aby walka była skuteczna
potrzebny nam jest nieoznakowany
samochód. Jest on niezbędny do prowadzenie
obserwacji, przewozu psa tropiącego.
Kończąc swoje wystąpienie Pan Filipowicz
zwrócił się z uprzejmą prośbą i sugestią do
radnych aby wzorem władz gminy Purda,
zasponsorowali zakup niezbędnego
samochodu.
W dyskusji, po wystąpieniu zastępcy
komendanta Komisariatu, Lech Nitkowski
burmistrz Barczewa stwierdził, że na
samorządy państwo nakłada coraz więcej
obowiązków, którym nie towarzyszy
wsparcie finansowe.
Lech Nitkowski: - Jako samorządowiec
mam dylemat z wyborem, co mam wybrać w
ramach finansowania z budżetu gminy,
remont stołówki w szkole czy zakup

samochodu państwowej policji, zawsze
wybiorę stołówkę w szkole. Innym
znamiennym przykładem przymusowego
wspierania (z pieniędzy samorządowych)
zadań należących do państwa jest remont
mostu na kanale barczewskim, który służy
Zakładowi Karnemu a zakład ten podlega
Ministerstwu Administracji i Spraw
Wewnętrznych. Uważam, że Państwo
powinno finansować to, co do państwa
należy.
Sołtys z Szynowa Wiesław Pietrzak
powiedział, że jest już pół roku sołtysem
sołectwa, ale dzielnicowego nie miał okazji
poznać. W odpowiedzi usłyszał, że na terenie
gminy mamy tylko 2 dzielnicowych i to
tłumaczy ich rzadką obecność na wsi.
Trudniejszy orzech do zgryzienia miał Pan
komendant z odpowiedzią na pytania i uwagi
sołtysa Zalesia. Sołtys poprosił o informację
dotyczącą wykrywalności przestępstw w
gminie. Poprosił też o wyjaśnienie dlaczego
komisariat barczewski jest spostrzegany jako
jeden z najgorszych w powiecie. Pan sołtys
okazał się wymagającym partnerem w
dyskusji zadając celne pytania.
Pan Filipowicz nie docenił słuchaczy na
sali. Pośród nich siedział m.in. sołtys z
Zalesia, który problemy policji zna jak nikt
inny w Barczewie. Tym sołtysem jest były
komendant komisariatu policji w Barczewie
Pan Andrzej Piętka. W przerwie obrad Sesji
poprosiłem Pana Piętkę o ocenę złożonego
sprawozdania. Były komendant posterunku
policji powiedział - „była to piękna bajeczka
dla dorosłych ludzi”.
Spisał
Jan Franciszek Krakowiak

Deklaracja współpracy

Wszyscy jesteśmy gospodarzami
31 maja, w sali widowiskowej Centrum
K u l t u r y i P r o m o c j i G m i n y,
z przedsiębiorcami z terenu miasta i gminy
spotkał się Burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski. Towarzyszyli mu zastępca
Burmistrza Marek Szter, przewodnicząca
Rady Miejskiej Elżbieta Zacharewicz oraz
pracownicy urzędu.
Burmistrz zapoznał zebranych z
budżetem i z problemami z jakimi boryka
się miasto i gmina. Omówił problem
„szesnastki”, głównie sprawy dotyczące
przejścia podziemnego i głównego
skrzyżowania, Mówiono o ujęciu wodnym,
przestarzałych planach zagospodarowania
przestrzennego, nowych inwestycjach,
estetyce miasta, wodociągach dla
Nikielkowa i Wójtowa, bagrowaniu stawu
Więziennego, wywozie śmieci, czy
walących się budynkach i braku

zainteresowania ze strony właścicieli.
Przedstawił zebranym firmę
konsultingową zatrudnioną w pozyskaniu
środków z UE dla naszej gminy.
Przedsiębiorcy podziękowali
Burmistrzowi Barczewa za spotkanie.

Dodali, że jako pierwszy podjął się
regularnych spotkań z nimi, do których
powinno dojść już 10 lat temu. Dziś żałują
straconego czasu. Teraz poczuli się
normalnie i czują się gospodarzami Małej
Ojczyzny, a nie jak do tej pory, wstrętnymi
prywaciarzami i złem koniecznym, które
jednak płaciło podatki. Na spotkaniu padła
deklaracja współpracy. Przełamano bariery
i postanowiono działać poza podziałami,
bo wszyscy jesteśmy gospodarzami miasta
i gminy.
Na koniec, firma konsultingowa z
Olsztyna, przedstawiła zebranym program
dotyczący pozyskiwania funduszach UE w
latach 2007-2013.
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Historia
Z „Pisą” przez 55 lat

Barczewskie Kalendarium

Czerwiec

Ostatnie 10 lat Gminnego Klubu Sportowego

„Pisa” Barczewo
Jak odnotowały kroniki, w powojennym
Barczewie na szkolnym boisku w piłkę nożną
grano już na początku 1946 roku. Pierwszymi,
zrzeszonymi były Kluby „Gwardia” i
„Budowlani”, niezwiązani z późniejszą
„Pisą”. W sierpniu 1958 roku przy Związku
Młodzieży Socjalistycznej zorganizowano
Ognisko Młodzieżowe, a w nim sekcję piłki
nożnej.
Od roku 1952 do 1997 nazw klubu, pod
którymi działali i prowadzili rozgrywki
zawodnicy z „Pisy” było wiele, m.in. Klub
„Naprzód” oraz działający pod szyldem „PGR
Barczewo”. Później „Jedność” Barczewo, a
do końca roku 1996 Klub LZS „Pisa”.
W tamtych czasach w opinii działaczy
i zawodników piłka nożna traktowana była po
macoszemu, co spowodowało, że w 1996r.
radni Rady Miejskiej w Barczewie podjęli
decyzję o utworzeniu autonomicznego klubu
piłki nożnej.
W styczniu 1997 roku poczyniono pierwsze
starania, zmierzające do powołania nowego
stowarzyszenia, zrzeszającego działaczy
sportowych piłki nożnej, trenerów,
sympatyków i sportowców z terenu miasta
Barczewo. Pierwsze zebranie założycielskie,
któremu przewodniczył Janusz Matłoka,
odbyło się 5 lutego 1997 roku. Po uzgodnieniu
między innymi nazwy stowarzyszenia i
statutu, wybrano komitet założycielski w
osobach: Andrzeja Cichockiego, Stanisława
Arciszewskiego, Zygmunta Zdrojewskiego,
Jerzego Zahorskiego i Bronisława
Walentynowicza. 14 marca 1997 roku komitet
złożył do Sądu Rejonowego wniosek o
wpisanie do rejestru stowarzyszeń kultury
fizycznej - Gminnego Klubu Sportowego
„Pisa” Barczewo.
4 czerwca 1997 roku na walnym zebraniu
członków GKS „Pisa” Barczewo wybrano
zarząd klubu. Prezesem został Zygmunt
Zdrojewski, wiceprezesem Andrzej Lichocki,
a członkami zarządu Ireneusz Szczerba,
Bronisław Walentynowicz i Jerzy Zahorski.
Na posiedzeniu zarządu postawiono na awans
z Klasy „A” do Ligii Okręgowej. 23 lipca
1997 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie
dokonał zarejestrowania nowego GKS „Pisa”,
który liczył 90 członków i składał się z 4
drużyn piłkarskich: żaków, trampkarzy,
młodzików i seniorów. Od początku miejscem
treningów był miejscowy stadion, a brak
środków finansowych wymuszał na
działaczach, trenerach i zawodnikach różne
prace na rzecz klubu.
Trenerami byli Jerzy Zahorski i Krzysztof
Korobczyc. Młodszymi zawodnikami
opiekowali się Rafał Wysocki i Marek
Jurkiewicz. Drużyny młodzieżowe, jeden raz
w tygodniu, korzystały ze szkolnej hali
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sportowej. Wówczas, po raz pierwszy w
historii, w czerwcu 1998 roku klub „Pisa”
wywalczył miejsce w Lidze Okręgowej.
19 lutego 2001 roku odbyło się drugie
zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Gminnego Klubu Sportowego „Pisa”
Barczewo. Zebraniu przewodniczył
przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie
Janusz Matołka. Po sprawozdaniu
ustępującego zarządu, na forum omawiano
sytuację finansową i gospodarczą klubu. W
głosowaniu, nowym prezesem „Pisy” został
M arek S zter, w iceprezes em M arek
Orzechowski, a członkami zarządu: Janusz
Jabłoński, Marek Jurkiewicz i Leszek Kiński.
Do Komisji Rewizyjnej weszli: Waldemar
Ruciński, Bronisław Walentynowicz i
Zdzisław Przybyłek. Trenerem był Jerzy
Zahorski, a wspomagał go Rafał Wysocki.
Pomocny w trenowaniu zawodników był
Woźnica, Jerzy Jabłoński z Olsztyna.
Pierwszoplanowym zadaniem nowych władz
Klubu, mimo trudnych warunków, w tym i
kadrowych, było utrzymanie na wysokiej
pozycji drużyny piłki nożnej w Lidze
Okręgowej, co zostało osiągnięte. Tym
bardziej, że w drugiej połowie kadencji
uwidocznił się brak czynnego zaangażowania
ze strony kilku członków zarządu w pracę
klubu i w poprawę sytuacji drużyn.
24 listopada 2003 roku odbyło się kolejne
walne zebranie. Po sprawozdaniu Marek Szter
zrezygnował z funkcji prezesa klubu. Do
zarządu zgłoszono sześć kandydatur. Nowym
prezesem klubu został wybrany Janusz
Sturlis, wiceprezesem Krzysztof Rechul, a
członkami zarządu; Janusz Jabłoński, Marek
Jurkiewicz i Piotr Mostek. Osoby
wspomagające; Wiesław Borowik, Stanisław
Arciszewski, Michał Zając, Lech Jan
Nitkowski i Kazimierz Zera.
Obecnie GKS „Pisa” zrzesza około 120
zawodników w kategoriach: Trampkarz,
Młodzik, Junior Młodszy i Senior. Trenerem
trampkarzy jest Daniel Szkutnik, młodzików i
seniorów Rafał Wysocki i juniorów
młodszych Sławomir Długiński. Od roku
2003 do 2005 trenerami byli także Jerzy
Zahorski, Michał Sainach i Piotr Grenda.
Dzięki dobremu przygotowaniu
trenerskiemu GKS „Pisa” Barczewo uważana
jest za drużynę wyczynowo uprawiającą piłkę
nożną. Swój sukces zawdzięcza długoletniej
ciężkiej pracy i systematycznej pomocy
sponsorów. Piłkarze mają swój udział w
promocji miasta i gminy Barczewo, a także w
promowaniu zdrowego stylu życia poprzez
społeczne organizowanie zajęć i szkoleń
piłkarskich.

1. VI. 1947 w Barczewie otwarto
Powiatową Bibliotekę, którą założył i
kierował Franciszek Iwanowski.
1. VI. 1947 w Barczewie oficjalnie
otwarto Społeczny Dom Kultury przy ul.
Grunwaldzkiej 13.
1. VI. 1997 Miejski Ośrodek Kultury,
Sportu i Turystyki w Barczewie
zorganizował I Międzynarodowy Plener
Malarski w Zalesiu.
4. VI. 1997 w Barczewie odbyło się
pierwsze walne zebranie Gminnego Klubu
Sportowego „Pisa” Barczewo.
6. VI. 1987 w parafii św. Anny w
Barczewie do Sakramentu bierzmowania
przystąpiło 195 osób.
6. VI. 1987
w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Barczewie odbyły się
uroczystości związane ze Świętem
Ludowym.
6. VI. 1987
w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Barczewie podczas
akademii związanej ze Świętem Ludowym
wystąpiły zespoły „Sezam”, „Skrzaty
Warmińskie” z kapelą ludową oraz zespół
„Promień”.
10. VI. 1987
w sali w MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Barczewie,
w ramach V Dni Muzyki im. F.
Nowowiejskiego odbył się koncert
chóralny.
13. VI. 1737 magistrat w Wartemborku
podjął uchwałę, że na św. Antoniego 13 czerwca - rada miejska co roku będzie
zanosić do kościoła bernardynów
odpowiednie wotum.
13. VI. 1937 w Barczewie, w kościele
poklasztornym św. Andrzeja Apostoła
odbył się odpust św. Antoniego.
15. VI. 1947 w Barczewie odbył się Zlot
Młodzieży powiatu olsztyńskiego.
17. VI. 1947 wojewoda olsztyński wydał
okólnik dotyczący zwalczania wścieklizny.
17. VI. 1957 w 80 rocznicę urodzin
Feliksa Nowowiejskiego, w Teatrze im.
Jaracza w Olsztynie odbył się koncert z
udziałem najbliższej rodziny kompozytora.
20. VI. 1937 w kościele poklasztornym
św. Andrzeja Apostoła w Wartemborku
odbyła się Msza św. dla Stowarzyszenia
Sodalicji Mariańskiej.
20. VI. 1987 przełożonym i ekonomem
klasztoru w Barczewie został o. Zbigniew
(Jan Krzystek)
23. VI. 1987 kierownictwo pawilonu
handlowego „Warmiak” w Barczewie
zorganizowało I Pokaz Mody DziecięcoMłodzieżowej.
28. VI. 1517 Mikołaj Kopernik, kanonik
i administrator kapituły warmińskiej,
dokonał lokacji w Klebarku Małym Salomona, który przejął 2 łany od Jakuba
Cusche.
29. VI. 1947 z Bieszczad do Barczewa
skierowano ponad 300 osób z tzw. „Akcji
Wisła”.

Wojciech Zenderowski
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Sport
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Hagen 2007

Zwycięstwo młodych piłkarzy
W dniach 24 - 28 maja reprezentacja
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w
Barczewie wzięła udział w
Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej
- Hagen 2007. W imprezie uczestniczyło
10 drużyn. W fazie grupowej barczewscy
młodzi piłkarze, prowadzeni przez Daniela
Szkutnika, uplasowali się na miejscu
drugim. W półfinale zmierzyli się z
zespołem RW Sutthausen. Mecz ten
zakończył się zwycięstwem drużyny z
Barczewa 1:0, dzięki czemu awansowała
do finału turnieju. W meczu finałowym
nasi reprezentanci zagrali z gospodarzami
turnieju VFL Sassenberg. Po końcowym
gwizdku sędziego drużyna Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barczewie mogła
cieszyć się ze zdobycia pucharu,
wygrywając 2:0.
Daniel Szkutnik

Klękają od lewej: Adrian Kaczmarczyk, Mateusz Wojniak, Mateusz Czobot,
Arkadiusz Gromiec, Sebastian Kornatowski, Krzysztof Dziarkowski.
Stoją od lewej: Daniel Szkutnik, Magdalena Szaj, Magdalena Zychowicz, Adam
Jankowski, Konstanty Karkulowski, Marek Kotuniak, Jakub Jakubiak.

Turniej Rodzinnych Dwójek

Ogniska w Lamkowie

O puchar wiceprzewodniczącego

Młodzi kolarze

9 czerwca 2007 r. w hali sportowej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie
odbył się I Turniej Rodzinnych Dwójek
S i a t k a r s k i c h o P u c h a r Wi c e przewodniczącego Rady Miejskiej w
Barczewie. W turnieju mogli brać udział
uczniowie szkoły podstawowej z
rodzicem lub rodzeństwem. Do
rywalizacji stanęło 8 par. Rozgrywki
odbyły się zgodnie z przepisami PZPS
poza kilkoma wyjątkami. Najbardziej
kontrowersyjną zmianą było to, że
dorośli nie mogli przebijać piłki w
wyskoku (ani jednorącz, ani oburącz).
Poziom gier był bardzo wyrównany,

rodzice robili wszystko, aby
pomóc swoim pociechom i
pokazać się z jak najlepszej
strony, byli pełni poświęcenia i
zaangażowania. Ważne, że
wszyscy świetnie się bawili i
zapewniali o uczestnictwie w
następnych tego typu
inicjatywach. Kilku uczestników
turnieju miało silne wsparcie w
grupie kibiców, gdyż na zawody
przybyły całe rodziny.
K L A S Y F I K A C J A
TURNIEJU: I miejsce Karolina
Semeniuk, Sebastian Jóźwiak, II
miejsce Rafał Chmielewski,
Dariusz Chmielewski, III miejsce
Ty m o t e u s z P l a w g o , F i l i p
Plawgo, IV miejsce Mateusz Olbryś, Jan
Olbryś, V miejsce Paweł Silski, Rafał
Silski, VI miejsce Michał Czerniakowski,
Jakub Czerniakowski, VII miejsce
Marcin Michalak, Jarosław Michalak,
VII miejsce Katarzyna Senkbeil, Monika
Senkbeil
Pragnę podziękować zawodnikom i
kibicom za zaangażowanie i sportową
postawę, a sponsorom i mojemu mężowi
za wsparcie oraz pomoc w organizacji
pomysłu.
Nauczyciel wychowania fizycznego
Joanna Bonus

Dbając o psychiczny i fizyczny rozwój
dzieci, będący główną ideą Szkół Promujących
Zdrowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Lamkowie, przy współpracy z Gminną
Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, utworzył sekcję kolarstwa,
pod kierownictwem pana Szymona
Kurdynowskiego.
Spotkania członków odbywają się dwa razy
w tygodniu, uczestniczy w nich sześciu
uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w
Lamkowie.
Po raz pierwszy swoje umiejętności
zaprezentowali w Ogólnopolskim Wyścigu
Kolarskim „KROSS” o Puchar Burmistrza
Rucianego-Nidy, zdobywając kolejno
pierwsze miejsca (kat. chłopcy
Piotr
Wiszniewski - I, Krystian Steć II; kat. żaczki
Klaudia Cygan I).
Kolejną imprezą, przebiegającą pod hasłem
„W zdrowym ciele zdrowy duch”, był
I Międzyszkolny Wyścig Kolarski w
Lamkowie, którego głównym organizatorem
był pan Szymon Kurdynowski. Wszyscy
uczestnicy wyścigu otrzymali pamiątkowe
dyplomy, a pierwsze trzy miejsca medale w
poszczególnych kategoriach, ufundowane
przez GKRPA. Po zakończonym wyścigu
zaproszono wszystkich
na posiłek
regeneracyjny oraz wspólne obejrzenie
plakatów, zdjęć, koszulek i medali z zawodów
międzynarodowych, zdobytych przez naszego
kolarza Mistrza Polski pana Kurdynowskiego.
Dzieciom bardzo podobały się zdjęcia pana
Szymona, robione w różnych krajach podczas
zawodów kolarskich i w czasie treningów.
Dobry przykład może być wzorem do
naśladowania.

WIADOMOSCI BARCZEWSKIE nr 6-7 (173-174 ), Czerwiec-Lipiec 2007

13

Informacje
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie
ogłasza

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
z zakresu Prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów
alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych
zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo –
wychowawczych i socjoterapeutycznych, w szczególności:
I. Realizacja dla dzieci i młodzieży, ich
rodziców oraz innych dorosłych
profesjonalnych programów
profilaktycznych.
II. Organizowanie i finansowanie udziału
dzieci i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym w koloniach, półkoloniach z
profesjonalnym programem
profilaktycznym.
III. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i
sportowych, konkursów, warsztatów
promujących abstynencję.
1. Przyjmowane będą oferty tylko od
organizacji pozarządowych, instytucji
oświatowych, kulturalnych i innych podmiotów
niepublicznych, których celem nie jest
osiągnięcie zysku.
2. Przyjmowane będą tylko oferty
przygotowane i złożone na formularzach
określonych przez Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Barczewie - załącznik nr 1
3. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z
Ustawą z dnia 26 października 1982r. o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
4. Oferty muszą być wypełnione czytelnie,
zgodnie z wzorem formularza i wraz
z
wymaganymi załącznikami, zaopatrzone w
pieczęcie i podpisy osób upoważnionych do
reprezentowania podmiotu w kontaktach
zewnętrznych i posiadających zdolność do
podejmowania zobowiązań finansowych w
imieniu podmiotu (zawierania umów – załącznik
nr 2).
5. Do oferty należy dołączyć:
- listę adresatów – osób objętych programem
(imię i nazwisko, rok urodzenia, miejscowość,
powiat),
- szczegółowy harmonogram działań
związanych z realizacją zadań programowych.

6. Program adresowany jest do:
- dzieci, młodzieży, osób dorosłych z rodzin
wykluczonych społecznie,
- osób oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym, w tym osób niepełnosprawnych.
7. Podmiot ubiegający się o dotację winien
odpowiednio do planowanych działań
udokumentować doświadczenie w realizacji
zadań podobnego typu, posiadanie bazy
lokalowej oraz przygotowanej merytorycznie
kadry specjalistycznej.
8. Podmiot ubiegający się o dotację winien
wykazać gotowość do podpisania umowy
określającej szczegółowo rodzaj wykonywanych
zadań, sposób bieżącej kontroli nad ich
wykonaniem oraz sposób rozliczenia otrzymanej
dotacji.
9. Złożenie oferty na realizację zadań
programowych nie gwarantuje przyznania
środków finansowych.
10. Przyznana dotacja może być wydatkowana
tylko na cele związane z realizowanym
programem i wyłącznie na potrzeby osób, do
których program jest adresowany.
11. Przyznana dotacja może być przeznaczona
na dofinansowanie: - wynagrodzeń specjalistów
prowadzących warsztaty, szkolenia, terapię
i poradnictwo,
- transportu odbiorców działań ujętych w
projekcie,
wyżywienia uczestników warsztatów i
szkoleń (ciepły posiłek, poczęstunek),
- zakupu materiałów biurowych, edukacyjnych
i informacyjnych niezbędnych
do realizacji
zadania.
- modernizację pomieszczeń przeznaczonych
do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
12. Oferty będą oceniane według
następujących kryteriów:
- diagnoza sytuacji adekwatna do przedmiotu
oferty,

Rejonowy Konkurs matematyczny
8 maja 2007r. w Szkole Podstawowej w
Barczewie odbył się Rejonowy Konkurs
Matematyczny uczniów klas trzecich.
Konkurs przygotowały nauczycielki
nauczania zintegrowanego: Małgorzata
Mielniczuk, Ewa Juszczyk oraz Jolanta
Niedźwiecka. Tegorocznymi uczestnikami
byli uczniowie aż z 8 szkół podstawowych: SP
nr 1 w Olsztynie, SP nr 3 w Olsztynie, SP nr 9
w Olsztynie, SP nr 10 w Olsztynie, SP nr 30 w
Olsztynie, SP nr 3 w Biskupcu, SP w
Łęgajnach. Szkołę Podstawową w Barczewie
reprezentowały uczennice: Michalina
Chraplewska z kl. III d, Manuela Nazaruk i
Natalia Wysocka z kl.III b oraz Aleksandra
Zakrzewska z kl. IIIc. Ogółem w konkursie
brało udział 26 uczniów. Celem konkursu było
stworzenie dzieciom możliwości sprawdzenia
i porównania swoich wiadomości i
umiejętności matematycznych, wyłonienie
oraz rozwijanie talentów matematycznych.
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Manuela Nazaruk, kl. IIIb uczestniczka konkursu
matematycznego wręcza podziękowanie głównemu
sponsorowi p. Januszowi Skowrońskiemu

Jak co roku przeważały zadania o bardzo
wysokim stopniu trudności, na rozwiązanie
których dzieci miały 60 minut. Od kilku lat
prace uczniów sprawdzane są przez
nauczycielki matematyki uczące w Szkole
Podstawowej Barczewie. W tym roku były to

- zakres rzeczowy zadania – precyzyjny opis
planowanych działań (harmonogram) na
podstawie przeprowadzonej diagnozy,
- możliwie szeroki zasięg oddziaływania
społecznego,
- liczba adresatów programu,
- możliwość kontynuacji realizacji celów
przedstawionych w ofercie,
- wykazanie przez oferenta doświadczenia w
realizacji zadań podobnego typu,
- rodzaj i celowość planowanych kosztów, w
tym wielkość i celowość wnioskowanej dotacji,
- wysokość wkładu własnego oferenta
(procentowa),
- wysokość funduszy pozyskanych z innych
źródeł
- informacja o współpracy z instytucjami
p u b l i c z n y m i i i n n y m i o rg a n i z a c j a m i
pozarządowymi w zakresie realizowanego
zadania.
13. Nie będą rozpatrywane oferty:
- złożone na drukach innych niż wskazane w
niniejszym regulaminie,
- niekompletne,
- bez wymaganych pieczęci i podpisów
- złożone po terminie (decyduje data wpływu),
- złożone przez podmiot, którego cele
działania lub statutowe nie są zgodne z
założeniami programu.
14.Czas realizacji programu – od 1.01.2008 do
31.12.2008 r.
15. Sprawozdanie merytoryczno – finansowe
z realizacji zadań programowych należy złożyć
w terminie 30 dni od zakończenia realizacji
zadania.
Prosimy o składanie ofert do 15 września
2007r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Barczewie, ul. Słowackiego 5, pokój nr 8
( Joanna Dębowska) , tel. 089 514 97 98.

panie: Alicja Marzewska oraz Danuta
Karkotka. Laureatami tegorocznego
konkursu zostali: Anna Dziamara ze SP
nr 3 w Biskupcu I miejsce, Arkadiusz
Ogonowski ze SP nr 30 w Olsztynie II
miejsce, Grzegorz Różański ze SP nr 3 w
Olsztynie III miejsce
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania głównemu sponsorowi
tegorocznego konkursu panu Januszowi
Skowrońskiemu, prezesowi firmy TewesBis, który ufundował zwycięzcom piękne
nagrody książkowe. Ponadto obdarował
wszystkich uczestników konkursu
firmowymi gadżetami w postaci notatnika i
długopisu. Dziękujemy również firmie
Jumar z Łęgajn, która zasponsorowała
wszystkim uczestnikom konkursu pyszne
lody oraz pani Małgorzacie Kowalskiej,
właścicielce zakładu kowalskiego z
Krupolin, za wsparcie finansowe konkursu.
Ewa Juszczyk
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Informacje

Informacja
Informuję, że w siedzibie Urzędu
Miasta Barczewo, w dniach od
5.07.2007 r. do 25.07.2007 r., podane
zostały do publicznej wiadomości
wykazy nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży i
dzierżawy.
Wykazy dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Miasta Barczewo
pod adresem: www.bip.barczewo.pl

Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT
MEDIVET
Barczewo ul. Słowackiego 2i Tel. 089 514-70-47
- profilaktyka ( szczepienia ochronne, odrobaczanie )
- leczenie
- chirurgia
- stomatologia ( ultradźwiękowe usuwanie kamienia nazębnego)
- ginekologia i położnictwo ( cytologia, diagnostyka ciąży )
- konsultacje USG
- diagnostyka laboratoryjna ( wymazy, zeskrobiny, badanie krwi )
- znakowanie zwierząt ( mikroczipy )
- wydawanie paszportów dla zwierząt
GODZINY PRZYJĘĆ
- strzyżenie i pielęgnacja
Pn.-Pt. 10.00-12.00 i 16.00-19.00
- diety lecznicze
godz. 19.00-20.00 - wizyty umówione
- akcesoria
Sobota 9.00-12.00
- wizyty domowe
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Lek. wet. Monika Jurczak tel. 0604-680-982
Dr n. wet. Andrzej Jurczak tel. 0606-114-249

USŁUGI TRANSPORTOWE, ZAŁADOWCZE- MAREK JAKUBIAK RUSZAJNY

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
NA TERENIE GMINY BARCZEWO

www.barczewotransport.webpark.pl

szybki czas realizacji
konkurencyjne ceny
udzielamy rabatów
dla stałych klientów

*** zawieramy umowy indywidualne ***
kontakt : 509-305-779, 503-962-304
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