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Informacje

Mając na uwadze troskę o środowisko, a szczególnie dbałość
o estetykę naszego miasta, ukazany na fotografii widok zapewnie
nie cieszy, ale wręcz skłania do głębokiej refleksji.
Zdjęcie wykonane zostało w pobliżu Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego, od ulicy Harcerskiej.
Dla zainteresowanych nie ma tam tabliczki z nazwą ulicy.
Tekst i foto. W. Zenderowski

Barczewskie Lato Artystyczne
8 lipca - amfiteatr - Retro Party
15 lipca - 50 lat Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego
22 lipca – amfiteatr - Hip Hop
5 sierpnia – amfiteatr - Koncerty Rockowe
26 sierpnia – amfiteatr - Zakończenie Lata
Filmowe środy w amfiteatrze
29 czerwca – Wieczór z Komedią
13 lipca – Wieczór Grozy
27 lipca – Wieczór z Sensacją
10 sierpnia – Wieczór Science Fiction
24 sierpnia – Wieczór z Dramatem
Więcej informacji na stronach:
www.barczewo.pl, www.ckipg.barczewo.pl, www.facebook.pl

WIADOMOSCI BARCZEWSKIE

Kradzieże
1 maja w Barczewku podpalono samochód marki
Fiat Cinquecento. Straty powstałe w wyniku pożaru
szacuje się na około 1000 zł. Sprawcą był mieszkaniec Barczewka.
W okresie od 29 kwietnia do 1 maja, w Barczewku,
z otwartego pomieszczenia gospodarczego skradziono kosiarkę
elektryczną i inne, drobne przedmioty. Wartość skradzionego mienia
szacuje się na kwotę 400 zł. Policja ustaliła sprawcę, którym okazał się
mieszkaniec barczewskiej gminy. Mienie odzyskano.
1 maja w Barczewie włamano się do remontowanego obiektu byłego
Szpitala Zakaźnego. Z obiektu skradziono 5 sztuk miedzianych rurek
o wartości ponad 500 zł. W toku działań operacyjnych policja ustaliła
sprawcę, którym okazał się mieszkaniec Barczewa. Rury sprzedał na
skupie złomu.
2 maja nieznany sprawca, wykorzystując nieuwagę i brak czujności
zapracowanych działkowiczów, ukradł z altanki na ROD w Wójtowie
saszetkę z pieniędzmi i dokumentami.
W okresie od 27 kwietnia do 6 maja w Wipsowie, na prywatnej działce,
złodziej wyciął 14 drzew o wartości około 2 tys. zł. Sprawcą okazał się
mieszkaniec naszej gminy.
Pomiędzy 6 a 9 maja, w miejscowości Wrócikowo, dwóch sprawców
ukradło 6 sztuk obciążników od ciągnika rolniczego o handlowej wartości
1200 złotych. Sprawcami okazali się dwaj mieszkańcy Wrócikowa.
Mienie odzyskano.
W czasie od 12 do 14 maja, w Nikielkowie, z otwartego pomieszczenia
gospodarczego, skradziono kosiarkę spalinową o wartości 1100 zł.
Sprawcę zatrzymano. Policjanci pracują nad sprawą w celu odzyskania
mienia.
W okresie od 9 do 16 maja, w Barczewku, z terenu gospodarskiej
posesji skradziono 35 kur o wartości handlowej 500 złotych. Kradzieży
dokonał mieszkaniec Barczewka.
Między 13 a 19 maja z domu w Wójtowie skradziono komputer typu
laptop wraz z modemem. Wartość skradzionego mienia poszkodowana
określiła na 2000 złotych. Sprawcę wykryto. Właścicielka odzyskała
komputer.
W nocy z 16 na 17 maja w Barczewie skradziono motocykl marki SHL,
o wartości 500 złotych. Ponadto złodziej usłyszał od policji zarzut
kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Jego koledze postawiono
zarzut paserstwa, tj. pomocy w ukrywaniu pojazdu. Motocykl odzyskano
i przekazano właścicielowi.
27 maja w Skajbotach nieznany sprawca ukradł 24 rolki papy
o wartości około 2 tys. zł. Policjanci wykonują czynności w celu ustalenia
sprawcy i odzyskania mienia.
Pijani kierowcy
W maju zatrzymano 13 nietrzeźwych osób kierujących pojazdami
mechanicznymi i rowerami. Zatrzymano też jednego kierowcę, który miał
sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.
16 maja na terenie miasta barczewscy policjanci sprawdzali trzeźwość
kierowców w ramach akcji „Trzeźwy poranek”. Tego ranka zostało
zatrzymanych 5 kierowców w stanie nietrzeźwości. Pośród nietrzeźwych
był kierowca Olsztyńskiej Korporacji, który w wydychanym powietrzu
miał 1 promil alkoholu. Kierowca przewoził pojazdem 7 osób.
W maju policjanci z Barczewa zatrzymali 15 osób, poszukiwanych
w celu odbycia kary więzienia.
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X Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej
Szczęśliwe 10 lat barczewskiego festiwalu
W dniach od 2 do 4 czerwca odbył się X
Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego. Przybyli nań Nina i Jan Nowowiejscy. W tegorocznej edycji wzięło udział 14
chórów - z Polski (w tym dwa olsztyńskie), Rosji
i Litwy. Festiwal rozpoczęto, jak co roku, pod
pomnikiem Feliksa Nowowiejskiego przy
Szkole Podstawowej nr 1 zaśpiewaniem „Roty”.
Następnie pod domem rodzinnym Feliksa
Nowowiejskiego,
zabrzmiał „Hymn warmiński” w wykonaniu chórzystów, których syn
kompozytora, Jan z władzami miasta witali
tradycyjnie chlebem i solą. Wieczorem w amfiteatrze miejskim odbył się koncert inauguracyjny.
W piątek rozpoczęły się dwudniowe
koncerty konkursowe, które oceniało Jury
złożone z wybitnych profesorów: przewodniczący - prof. zw. Ryszard Zimak, dziekan
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji
Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
w Warszawie, prof. zw. Ryszard Handke - rektor
Akademii Sztuki w Szczecinie, prof. zw.
Benedykt Błoński - dyrektor Instytutu Muzyki
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tego samego dnia w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie,
odbyła się sesja naukowa pt. „Muzyka Warmii
i Mazur” pod hasłem „Edukacja i udział w kulturze muzycznej”.
Przez wszystkie dni festiwalu na terenie
całego powiatu olsztyńskiego można było wysłuchać 28 koncertów towarzyszących.
W sobotni wieczór w kościele św. Anny odbył się
koncert galowy. Dyrektor artystyczny prof.
Benedykt Błoński, wręczył wszystkim dyrygentom dyplomy uczestnictwa, natomiast gospo-

fot. A. Jędraszek

Barczewa podziękował organizatorom i z okazji
10 lat festiwalu wręczył statuetki oraz
podziękowania najbardziej zaangażowanym
osobom.
Przewodniczący Jury, prof. zw. Ryszard
Zimak, ogłosił werdykt:
GRAND PRIX X Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego Barczewo 2011 - dyplom
honorowy, statuetkę „Feliksa” zakupioną ze
środków Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł pochodzącą z środków Samorządu
Gminy Barczewo otrzymał Chór Kameralny

fot. A. Jędraszek

darz miasta Lech Jan Nitkowski wręczył
„Nagrodę Specjalną Burmistrza Barczewa” dla
Chóru Uniwersytetu Śląskiego „Harmonia”
z Cieszyna. Na koniec uroczystości burmistrz

„Akolada” Bydgoskiej Szkoły Wyższej,
dyrygent - Renata Szerafin-Wójtowicz.
(Nagroda specjalna „Dla najlepszego dyrygenta)
Brązowe Dyplomy: - Vox Juventutis Chór

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Płocku, dyrygent - Robert Majewski ; - Chór
UOSIJA Vilkaviškio Kulturos Centro Vilkaviški
Litwa, dyrygent - Laima Vencloviene ; - Chór
Mieszany Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”
w Zgierzu, dyrygent - Patryk Kobylarczyk,
Dawid Ber.
Srebrne Dyplomy: - Chór Collegium Juvenum
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Olsztynie, dyrygent - Joanna Muśko; - Chór
Żeński X Liceum Ogólnokształcącego w
Białymstoku działający przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Białymstoku, dyrygent - Anna
Olszewska; - Zespół Muzyki Dawnej CONCENTUS działający przy Pałacu Młodzieży
w Bydgoszczy dyrygent - Patrycja CywińskaGacka; - Chór Mieszany „Nadzieja” działający
przy Nakielskim Ośrodku Kultury im. Zygmunta Kornaszewskiego, Nakło nad Notecią,
dyrygent - Michał Gacka; - Chór Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Szczecinie,
dyrygent - Agata Pawłowska; - Chór Mieszany
„Lutnia” działający przy Miejskim Domu
Kultury w Malborku, dyrygent - Bożena
Belcarz; - Chór Kameralny „Credo” Kaliningrad, Rosja, dyrygent - Tamara Maksimowa.
Złote Dyplomy: - Chór Kameralny „Ma Non
Troppo” Instytutu Muzyki Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dyrygent
- Marcin Wawruk; - Chór Kameralny
Politechniki Wrocławskiej „Axion” z siedzibą
w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym
w Legnicy, dyrygent - Jarosław Lewków ; - Chór
Kameralny „Akolada” Bydgoskiej Szkoły
Wyższej, dyrygent - Renata SzerafinWójtowicz.
Nagroda specjalna „Za najlepsze wykonanie
utworu kompozytora polskiego” - dyplom
honorowy oraz statuetka ufundowana przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
w Barczewie - Chór Państwowej Szkoły
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Muzycznej I stopnia w Szczecinie, dyrygent Agata Pawłowska, za utwór Piotra Jańczaka
„KYRIE”.
Nagroda specjalna „Dla najlepszego chóru
zagranicznego” - dyplom honorowy oraz
statuetka ufundowana przez Związek Gmin
Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie - Chór
Kameralny „Credo” Kaliningrad, Rosja,
dyrygent - Tamara Maksimova.
Nagroda specjalna „Za najlepiej wykonany
utwór inspirowany folklorem” - dyplom
honorowy oraz statuetka ufundowana przez
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich
w Olsztynie - Chór Kameralny „Credo”
Kaliningrad, Rosja, dyrygent - Tamara Maksimowa, za utwór „ACH, ANNA SUSANNA”,
op. O. Kolovskiy.
Nagroda specjalna „Za najlepsze wykonanie
kompozycji współczesnej” - dyplom
honorowy, plakietka zakupiona ze środków
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich
w Barczewie - Chór Kameralny „Akolada”
Bydgoskiej Szkoły Wyższej, dyrygent - Renata
Szerafin-Wójtowicz, za utwór Erica Whitacre
„LUX AURUMQUE”.
Nagroda specjalna „Za najlepsze wykonanie
utworu muzyki dawnej” - dyplom honorowy,
plakietka zakupiona ze środków Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie - Chór
Kameralny „Akolada” Bydgoskiej Szkoły
Wyższej, dyrygent - Renata SzerafinWójtowicz, za utwór Thomasa Tallisa
„MISERERE NOSTRI”.
Nagroda regulaminowa „Za najlepsze
wykonanie kompozycji Feliksa Nowowiejskiego” - dyplom honorowy, statuetka
„Feliksa” zakupiona ze środków Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz
nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł
pochodząca ze środków Starostwa Powiatowego w Olsztynie - Chór Kameralny
Politechniki Wrocławskiej „Axion” z siedzibą
w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym
w Legnicy, dyrygent - Jarosław Lewków, za
utwór „UCICHŁEŚ JEZULEŃKU”.
Nagroda specjalna „Za najlepszą technikę
wokalną” - dyplom honorowy oraz puchar
ufundowany przez Wojewodę WarmińskoMazurskiego Mariana Podziewskiego - Chór
Kameralny Politechniki Wrocławskiej „Axion”
z siedzibą w Zamiejscowym Ośrodku
Dydaktycznym w Legnicy, dyrygent - Jarosław
Lewków.
Festiwal jest realizowany przy wsparciu
finansowym Samorządu Wo jewództwa
Warmińsko-Mazurskiego, Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Samorządu Miasta Olsztyn,
Urzędu Miejskiego w Barczewie.
Głównym organizatorem festiwalu jest
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
w Barczewie, a partnerami: Urząd Miejski
w Barczewie, Parafia Rzymsko-Katolicka pw.
św. Anny w Barczewie, Warmińsko-Mazurska
Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego
w Olsztynie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa
Nowowiejskiego, Centrum Kultury i Promocji
Gminy oraz Telewizja Kablowa „Macrosat”
w Barczewie. Dyrektorem organizacyjnym jest
Danuta Zielonka, zaś dyrektorem artystycznym
prof. Benedykt Błoński, kierownikiem sesji jest
dr Krzysztof Szatrawski.
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fot. P. Głąbowska

Patronat honorowy festiwalu objęli: Bogdan
Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, Marian Podziewski - Wojewoda
Warmińsko-Mazurski, J.E. abp Wojciech
Ziemba - Metropolita Warmiński, Mirosław
Pampuch - Starosta Powiatu Olsztyńskiego,
Lech Jan Nitkowski - Burmistrz Barczewa, ks.
kan. Marek Paszkowski - Proboszcz parafii św.
Anny w Barczewie
Patronat medialny: Oddział Telewizji Polskiej
S.A w Olsztynie, Telewizja kablowa „Macrosat”
w Barczewie, Telewizja Olsztyn TVO, Polskie
Radio Olsztyn, Radio Plus Olsztyn, „Gazeta
Olsztyńska”, „Wiadomości Barczewskie”,
Wirtualne Centrum Kultury eŚwiatowid, „Nowe
Życie Olsztyna”, Portal Olsztyn24.
Organizatorzy składają gorące podziękowanie wszystkim wolontariuszom i instytucjom,
które wsparły tę piękną kulturalną imprezę
swoją pracą, pasją lub finansowo:
Sponsor Strategiczny: Pomorska Spółka
Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład
Gazowniczy w Olsztynie Pomorska Spółka
Gazownictwa
Sponsorzy: Warmiński Bank Spółdzielczy z siedzibą w Jonkowie
Hurtownia Art. Spoż.-Przem. „Wipsór” Jerzy
Roszkowski - Biskupiec
Darczyńcy: Riviera Furniture Sp. z o.o. Dąbrówka Mała, TEWES-BIS Sp. z o.o. w Barczewie, Jolanta i Piotr Wadas OCMB-Dachy
w Olsztynie,Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Pojezierze” w Olsztynie,Stowarzyszenie
Edukacyjne „Młodzież Przyszłością Regionu”
w Olsztynie,Zdzisław Leszczyński – Barczewo,
Bank Żywności w Olsztynie,Spółdzielnia
Mieszkaniowa Rodło w Barczewie, P.H.U
„OLBUD-Bis” Edward Wojnach w Barczewie,
Medi Dent Lek. Stomat. Spółka Partnerska
Tabor Teresa, Tabor Małgorzata, Tabor Paweł –
Barczewo, Apteka Góra SP.J. - Małgorzata,
Stanisław Góra – Barczewo,PHU Tadeusz
Gałązka, Skup złomu metali – Olsztyn, P. Z.
MAZUR TOM - Krystyna Jurczyk – Wójtowo,
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o. o . w Olsztynie,Mazurski Bank Spółdzielczy
w Giżycku,Halina i Witold Łuciuk – Barczewo,

Zofia, Witold Maciesza – Barczewo,Elżbieta,
Roman Janiccy – Barczewo,Regina Pisowłocka
– Barczewo, Tomasz Michałowski – Barczewo,
Marzenna i Stefan Pawlik – Barczewo,
Kazimierz Perlik – Barczewo, Mirosława
i Dariusz Jasińscy – Barczewo, Teresa i Janusz
Sturlis - Barczewo
Instytucje i osoby wspierające:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Transportowe ELZA w Olsztynie - Leszek Ziemek,
Zakład Karny w Barczewie, Zakład Usług
Komunalnych w Barczewie, Zakład Budynków
Komunalnych w Barczewie, Mazurski Bank
Spółdzielczy w Giżycku Oddział Banku
w Barczewie, F.P.H. Marcel Sylwester Kołecki Jeziorany; Alicja Czarnecka-Zyskowska,
Włodzimierz Zdaniuk – Barczewo,Krzysztof
Kwiatos – Barczewo,Halina Bronka –
Barczewo,Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy
„Stary Folwark” Irena Szczepańska Tumiany,
Motel „Hier Man” Maria Goździkowska –
Wójtowo,Pensjonat - Dąbrówka Mała - Robert
Hestkowski, Gospodarstwo Agroturystyczne
Dom Gościnny Jędrzej Stobrawa w Bogdanach,
Gospodarstwo Agroturystyczne w Lesznie,
Camping Tumiany Ewelina Storoniańska,
Ośrodek „Star Dadaj” w Dadaju, Gospodarstwo Agroturystyczne Janczary w Barczewku
Danuta Olejnik, Gospodarstwo Agroturystyczne
w Barczewku Piotr Kłosowski, Gospodarstwo
Agroturystyczne w Barczewku Ewa Kubiak,
Całoroczny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Zalesie” Mariusz Sochacki.
Wolontariusze: E. Tabaka, L. Rytelewska, M.
Kord, P. Głąbowska, B. Łoposzko, M.
Odrowska, Z. Lewandowska, E. Snochowska,
A. Snochowska, A. Jakończuk, T. Serowska, P.
Sobiczewski, A. Biniecki, A. Chojnowska, T.
Lutarewicz, T. Jóźwiak, K. Matyjas, A.
Januszewska, L. Krawczyk, A. Jasiukiewicz.
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Dni Barczewa Coś dla ducha, coś dla ciała ....
Tegoroczne Dni Barczewa rozpoczęły się
w piątek, 10 czerwca. Po raz kolejny zorganizowano turnieje sportowe: Turniej
Koszykówki Ulicznej Streetball (zwyciężyła
„Ekipa Emeryta”), Turniej Siatkówki Plażowej
(w kategorii kobiet zwyciężyły: Martyna
Rytelewska i Paulina Choromańska, w kategorii
mężczyzn - Daniel Klimas i Dariusz Najmowicz) oraz Turniej Piłki Nożnej (zwycięzcy:
w kategorii żaczek - FC Barcelona, w kategorii
młodzik - Real Madryt, w kategorii junior Ekipa Zipa).
Imprezy zaplanowane na sobotę rozpoczęły
się wczesnym rankiem. Już od godziny 6.00, na
Stawie Młyńskim trwały Zawody Spławikowe
o Puchar Burmistrza Barczewa, które wygrał
pan Waldemar Pietkiewicz.
11 i 12 czerwca amfiteatr miejski w Barczewie był najważniejszym miejscem w gminie.
Wszystko za sprawą popołudniowych atrakcji
przygotowanych przez organizatorów. Sobotnie
koncerty rozpoczął występ zespołu Sevent’h
Heaven, którego opiekunem jest pani Anna
Jakończuk. Grupa działająca przy Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie

fot. A. Jędraszek

Drugi dzień barczewskiego maratonu
kulturalnego rozpoczęła grupa artystyczna
AGAMATEAM, która zaprosiła dzieci do
Leśnej Krainy. Zespół animatorów,
na wyspie Stawu Młyńskiego,
przeprowadził konkursy i zabawy,
w których udział wzięli również
rodzice. Najaktywniejsi uczestnicy
zostali nagrodzeni. W tym samym
czasie na scenie amfiteatru
odbywały się występy zespołów
i solistów działających przy Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie. Zaprezentowały się:
zespół Smerfy i Stokrotki (opiekun
pani Agnieszka Chojnowska),
Barbara Jakubiak (opiekun pani
Anna Jakończuk) oraz Daria
fot. M. Rukszan Jurkiewicz (opiekun pan Adam
Jędraszek). Występy podopieczwystąpiła z olsztyńską formacją hiphopową
i zaprezentowała utwory z pogranicza muzyki nych Domu Kultury zakończyła amatorska
pop i RnB. W trakcie trwania koncertów
przeprowadzony został atrakcyjny blok
konkursów z nagrodami oraz zabaw dla dzieci,
który przygotowali instruktorzy Domu Kultury
w Barczewie oraz świetlic wiejskich,
znajdujących się w gminie Barczewo. Kilka
minut po 17.00 wystąpił zespół młodych
muzyków z Olsztyna. Grupa Leviatan’s zagrała
utwory największych gwiazd rocka, tj. zespołu
Nirvana. Ok. godziny 18.00 na scenie
amfiteatru pojawił się zespół Cała Góra
Barwinków. Grupa zaprezentowała mieszankę
muzyki ska, reggae i rocksteady z mocnymi
wpływami punk rocka. Znakiem rozpoznawczym CGB jest rozbudowana i wysunięta
na pierwszy plan sekcja dęta. Jako kolejny
wystąpił popowy zespół hybaTy, znany
z utworu „Przytul mnie”, który znalazł się na
Liście Radia Złote Przeboje oraz płycie
„Muzyczna Warmia i Mazury”. Po ich występie
nastąpił czas disco polo. 1,5-godzinny koncert
wykonał białostocki zespół Verdis. Utwory
grupy cieszyły się ogromnym powodzeniem.
Sobotę zakończył warszawski DJ Marcos.

grupa kabaretowa TURBO-SKŁAD (opiekun
pani Agnieszka Chojnowska), która zaprezentowała skecze kabaretu Ani Mru Mru. Oprawę
muzyczną niedzielnej imprezy zapewniła m.in.
Nagła Zmiana Klimatu. Zespół zagrał
największe przeboje lat 70-tych, 80-tych i 90tych. W ich repertuarze znalazły się utwory
takich wykonawców jak: Maryla Rodowicz,
Queen, Lombard i Perfect. O godzinie 18.30 na
scenie pojawili się wrocławscy Beatlesi. Zespół
The Beatlemen w niezwykle energiczny sposób
odzwierciedlił występy słynnych Beatlesów
z Liverpoolu. Młodzi muzycy pokazali jak
ważnym elementem udanego koncertu jest
kontakt z publicznością, w połączeniu
z ogromną pasją grania. Ostatnim muzycznym
akcentem niedzieli był występ grupy Horpyna.
Zespół zagrał utwory folk-rockowe, osadzone w
klimatach ukraińskich. Wykonawcy zadbali,
aby ich koncert mieszkańcy Barczewa
zapamiętali na długo. Było to prawdziwe

fot. A. Jędraszek
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Z Centrum Kultury i Promocji Gminy...

Zamieszanie w świetlicach wiejskich
Na łamach „Wiadomości Barczewskich”
z czerwca ubiegłego roku informowaliśmy
Państwa, iż dnia 19 października 2010 r. pani
Mariola Łukowska, dyrektor Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie, podpisała
umowę na realizację projektu pn. „Remont
i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich
z punktami bibliotecznymi w Lamkowie i Barczewku oraz zakup wyposażenia do świetlicy
wiejskiej z punktem bibliotecznym w Wipsowie”.
Ww. projekt, złożony przez Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie w maju
2010 r. do działania Odnowa i rozwój wsi w

ramach PROW na lata 2007-2013, został
pozytywnie rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie w kwocie 194 241 zł, podczas gdy
całkowita planowana wartość projektu wynosiła
315 965,59 zł.
Projekt zakładał remont dwóch świetlic
wiejskich w Lamkowie i Barczewku, polegający
na wykonaniu niezbędnych prac w zakresie
robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, sanitarnych
i c.o., a także zakup wyposażenia do ww. świetlic
wiejskich w Lamkowie i Barczewku oraz do
świetlicy wiejskiej w Wipsowie.
W wyniku przetargu wyłoniono wykonaw-

Ciąg dalszy ze str. 5

Dni Barczewa ...

widowisko muzyczne, pełne dynamiki i energii.
Imprezę w amfiteatrze zakończył wspaniały
pokaz fajerwerków, wykonany przez firmę
Pretor z Olsztyna.
Podczas Dni Barczewa, starsi i młodsi
mieszkańcy mogli skorzystać ze ścianki
wspinaczkowej, trampoliny oraz dmuchanej
zjeżdżalni. Nie zabrakło również kolorowych
straganów, stoisk z upominkami i zabawkami.
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie - organizator Dni Barczewa składa
ogromne podziękowania osobom i instytucjom
wspomagającym oraz sponsorom, którymi są:
Urząd Miejski w Barczewie, Komisariat Policji
w Barczewie, Straż Miejska w Barczewie,
Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie,
Zakład Usług Komunalnych w Barczewie,
Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie, Telewizja
Kablowa Macrosat, Browary Żubr, Britisch
School, pan Zdzisław Leszczyński Firma Volta,
pan Jarosław Bonus – koordynator sportu –
organizator zawodów sportowych odbywających się podczas święta miasta oraz
organizatorzy zawodów wędkarskich o Puchar
Burmistrza Barczewa - panowie Łukasz
Łukaszewicz, Tomasz Włostowski i Rafał
Witucki.
Dyrektor Mariola Łukowska
i pracownicy Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie

ców, którymi zostali - do realizacji zamówienia
na część I wybrana została oferta Zakładu
Budowlanego Marcin Wójcik z Kętrzyna,
natomiast do realizacji zamówienia na część II oferta firmy Fabryka Pomocy Naukowych Sp.
z o.o. z Nysy.
W tej chwili trwają prace związane z remontami świetlic wiejskich w Lamkowie i Barczewku, po zakończeniu których zostanie
dostarczone i zamontowane wyposażenie w ww.
wymienionych świetlicach oraz w świetlicy
wiejskiej w Wipsowie.
Redakcja

fot. Zb. Kozłowski

Zapraszamy na wakacje z Centrum Kultury
Wakacje z Domem Kultury stały się już tradycją. Również w tym roku, realizowany będzie projekt zajęć wakacyjnych,
wspierany przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie, kierowany do dzieci z miasta i
gminy Barczewo, które w trakcie wakacji pozostają w miejscu zamieszkania. Wszystkie chętne dzieci zapraszamy od 11 lipca
do 5 sierpnia. Pracownicy Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie przygotowali atrakcyjny program zajęć m.in.:
plastyczne, muzyczno-artystyczne, wokalne, wolontariackie, warsztaty twórcze, zajęcia rekreacyjno - sportowe, koło
miłośników gier i wiele innych atrakcji.
Szczegółowy program zajęć, regulamin oraz kartę kwalifikacyjną znajdziecie Państwo na stronie:
www.ckipg.barczewo.pl lub w sekretariacie Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
Zapisy na konkretne zajęcia przyjmowane będą od 27 czerwca do 7 lipca 2011 r. w sekretariacie Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie, przy ul. Słowackiego 5. Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie w zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 7 lipca, o godz. 17.00, w sali
widowiskowej Domu Kultury w Barczewie.
Dyrektor CKiPG
Mariola Łukowska
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Z Urzędu Miejskiego w Barczewie

Gmina Barczewo zmienia swój wizerunek
Trwają intensywne prace związane z
realizacją inwestycji gminnych przewidzianych
do wykonania na bieżący rok. Nie trzeba daleko
szukać potwierdzenia, że gmina Barczewo
intensywnie się rozwija i zmienia swój
wizerunek. Samo centrum miasta jest dowodem
na to, iż władze miasta dbają o wizytówkę
Barczewa - Stare Miasto, dzięki inwestycji pod
nazwą „rewitalizacja wschodniej części Starego
Miasta w Barczewie”. W chwili obecnej trwają
prace związane z wyminą sieci kanalizacji
sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej w ul.
Krótkiej i ul. Kopernika. Wykonanie tejże
inwestycji sprawi, że Barczewo będzie miało
piękną Starówkę.
Dnia 14 czerwca 2011 roku została
podpisana umowa na wykonanie inwestycji
polegającej na „zaprojektowaniu i wybudowaniu odwodnienia ul. Warmińskiej i ul.
Nadrzecznej w miejscowości Barczewo”.
Wykonawcą został wybrany pan Ryszard Dela,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe
„DELBUD” z siedzibą w Biskupcu, za cenę 94
500,00 zł brutto. W pierwszym etapie
wykonawca zobowiązany jest do wykonania
projektu budowlanego oraz uzyskania
pozwolenia na budowę. Zgodnie z umową
termin wykonania projektu i uzyskania
pozwolenia na budowę upływa 30 sierpnia 2011

roku, pod warunkiem, że nie wystąpią
okoliczności, za które wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności związane np. z przedłużającymi się procedurami uzyskania uzgodnień
projektu.
Zakończona została inwestycja polegająca na „budowie
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, z przepompownią ścieków i linią
kablową zalicznikową
zasilającą przepompownię oraz rurociągiem tłocznym sanitarnym w miejscowości
Kaplityny, gm. Barczewo, realizowana
w ramach Programu
Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata
2007- 2013”.
Wykonawcą zadania
było Przedsiębiorstwo
Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracji
„PEKUM” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za
cenę 931 546,48 zł brutto. W trakcie odbioru
komisja odbiorowa stwierdziła, że sieć
kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej została

wykonana zgodnie z projektem, umową
i warunkami technicznymi.
W dniu 24 maja zakończone zostały
czynności odbiorowe inwestycji polegającej „na
budowie sieci wodociągowej z miejscowości

fot. archiwum

Mokiny do miejscowości Skajboty”. W ramach
zadania wykonano 4 649,00 metrów bieżących
sieci wodociągowej oraz 1 008,00 metrów
przyłączy do budynków. Roboty budowlane
Ciąg dalszy na str. 9

Łęgajny ruszyły!

Gospodarstwo Ogrodnicze w Łęgajnach
przechodzi szereg bardzo ważnych, i nie tylko
inwestycyjnych zmian. Czynione działania na
terenie dawnego „kombinatu ogrodniczego” są
jednymi z największych zadań aktualnie
prowadzonych na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego, a samo przedsiębiorstwo należy do grona najbardziej
nowoczesnych zakładów ogrodniczych
w Polsce. Gospodarstwo Ogrodnicze przed
rozpoczęciem procesu reorganizacji miało
powierzchnię 9 ha 72 a, a szklarnie znajdujące
się na jego terenie miały ok. 30 lat. Dzięki
pomocy burmistrza Barczewa oraz Urzędu
Miejskiego w Barczewie proces modernizacji
rozpoczął się w październiku 2010 roku.
Obecnie likwidujemy stare szklarnie, a w ich

miejsce budujemy nowe o łącznej powierzchni 15 ha i wysokości 6 m, wyposażone w pełny
system automatyczny - powiedział prezes Gospodarstwa Ogrodniczego Łęgajny pan Zenon
Jedynasty na spotkaniu z burmistrzem Barczewa 14 czerwca
2011 r.
Warto dodać, iż automatyka
w szklarniach otwiera szereg
możliwości do stworzenia
optymalnego klimatu do
produkcji warzywnej. Szklarnie
wyposażone są w stacje meteofot. archiwum rologiczne, które pozwalają
określić wszystkie czynniki mikroklimatu
zarówno, wewnątrz jak i na zewnątrz, a także
zdalnie sterować wilgotnością powietrza,
ciepłem, nawadnianiem. Technologia ta
w dużej mierze uwzględnia pracę człowieka.
Pomidory posadzone są w taki sposób, że
pracownicy nie muszą się schylać, a do pracy na
wysokości posiadamy swobodnie operowane
wózki. W tym roku zatrudniamy 34
pracowników, a w roku następnym, po
zakończeniu procesu modernizacji planujemy,
iż cała kadra będzie liczyła ok. 100 osób zaznaczył prezes.
Gospodarstwo Ogrodnicze zakłada, iż
produkcja roczna wyniesie 7,5 tysiąca ton
pomidorów o różnych rozmiarach i różnych
gatunkach. Do najważniejszych aspektów

fot. archiwum

działalności należą rozsady, które przedsiębiorstwo prowadzi we własnym zakresie.
Stwarza to dużo większe bezpieczeństwo
w rozwoju licznych chorób. W tej chwili
jesteśmy na etapie ukończenia budowy nowego
magazynu z zapleczem socjalnym dla
pracowników, a także pomieszczeniem
przeznaczonym na wypoczynek. Nasze
działania zmierzają w kierunku odbudowy
pozycji Gospodarstwa Ogrodniczego na rynku
olsztyńskim oraz odnowie kontraktów
z dawnymi odbiorcami. Serdecznie zapraszamy
mieszkańców miasta i gminy Barczewo do
spróbowania naszych produktów - dodał pan
Zenon Jedynasty.
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Z Urzędu Miejskiego w Barczewie

Nowy wizerunek miasta. Przebudowa Starówki
Teren wokół ratusza i przyległych ulic jest
miejscem intensywnych prac budowlanych.
Powstają głębokie wykopy, usuwana jest
asfaltowa nawierzchnia z ulic i Placu
Ratuszowego. W tej części miasta występują
utrudnienia komunikacyjne. O informację co się
tu dzieje poprosiłem zastępcę burmistrza pana
Dariusza Jasińskiego.
Jan Krakowiak - Panie burmistrzu, nasze
Stare Miasto jest przebudowywane. W jakim
kierunku ta przebudowa zdąża i co jest jej
ostatecznym celem?
Dariusz Jasiński - Zgodnie z planem
rozpoczęliśmy „Rewitalizację wschodniej
części Starego Miasta w Barczewie”. We
wrześniu 2009 roku do Urzędu Marszałkowskiego złożyliśmy wniosek wraz
z projektem o dofinansowanie z funduszy
unijnych rewitalizacji wschodniej części miasta.
Dostaliśmy pieniądze i remontujemy. Istotą
projektu rewitalizacji jest ożywienie zdegradowanych obszarów miast. Zakres rzeczowy
projektu obejmuje: modernizację i remont
infrastruktury technicznej /kanalizacja,
wodociągi, gaz, prąd, telekomunikacja, sieć

Piotr Pachucki z Biskupca.
- Panie burmistrzu, a teraz proszę
o wyjaśnienie naszym czytelnikom i zarazem
mieszkańcom miasta jak te prace będą
przebiegać i jakie będą końcowe efekty?
- Aktualnie trwają prace ziemne celem położenia
nowych instalacji infrastrukturalnych. Po ich
zakończeniu nastąpi porządkowanie i przywrócenie infrastruktury drogowej, placów
i skwerów. Wszystko będzie się odbywać
zgodnie z opracowanym projektem architektonicznym. Jezdnie ulic będą wyłożone
kamienną kostką. Zakładamy, że w 40%
zagospodarujemy starą z odzysku. Place
i chodniki zostaną wyłożone nową. Na terenie
placu położonego vis-a-vis ratusza gdzie
zakończyły się wspomniane wykopki archeologiczne, na większej jego całości powstanie
parking. Zbudowane zostaną dwa szklane
kasetony o powierzchni 4 na 3 metry,
upamiętniające i chroniące odsłonięte resztki
starych piwnicznych murów. Obiekty te
stanowić będą ciekawostkę turystycznohistoryczną w naszym mieście. Na tym placu
odtworzone zostanie w miniaturze śred-

drogowa/, odkrycie i upowszechnienie 2 miejsc
historycznych /ukazanie dotychczas ukrytych
pod ziemią fundamentów wiekowych kamienic
oraz wydobytych przez archeologów i konserwatorów zabytków znalezisk architektonicznych/, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Barczewa. Całkowita wartość projektu
wynosi 8 645 302,61 zł, wkład własny - 2 582
985,99 zł, dofinansowanie - 6029 300,62 zł.
Zakończenie realizacji wniosku - grudzień 2011
roku.
- Panie burmistrzu, kto wykonuje te prace?
- Całości prac, od planowania do wykonania,
podjęło się konsorcjum firm, w skład którego
wchodzi pełnomocnik konsorcjum: Zakład
Remontowo-Budowlany Szczepan Kawiecki
z Biskupca, „Arkon Atelier” Sp. z o. o.
z Gdańska i Usługi budowlano-instalacyjne

niowieczne targowisko z oryginalnymi
kramami. Program też przewiduje kompleksowe
zagospodarowanie zieleni miejskiej. Nastąpi
otwarcie widokowe z Placu Ratuszowego na
amfiteatr i Staw Młyński. Na terenie rewitalizowanym zostaną uporządkowane pojemniki
na odpady komunalne - śmieci. Zostaną
zainstalowane nowe, estetyczne i ukryte
w zabudowie miejsca gromadzenia śmieci.
Myślimy o oświetleniu miasta, podświetleniu
elewacji budynków, obiektów zabytkowych.
Przykładem tego co chcemy zrobić był pokaz
iluminacji światła podczas odbywającego się
tego roku Festiwalu Muzyki Chóralnej.
- Panie burmistrzu, dlaczego rewitalizacja
objęła tylko wschodnią część Starówki? Co
z pozostałą częścią?
- To, co się robi w tej chwili, to jest pierwszy etap

fot. K. Matysek
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fot. Zb. Kozłowski

przywracania do życia tej części miasta. Mamy
założenia pod następne. Jeżeli w przyszłości
będą dostępne fundusze unijne na te zadania, to
następne etapy będziemy realizować.
- Chciałbym podpowiedzieć Panu, aby
w ramach rewitalizacji ożywić szalet miejski
i wyposażyć miasto w informację kierunkową. Szalet miejski, którego wstydzić się nie
musimy, jest u nas wspomnieniem historycznym. O oznakowaniu informacyjnym,
o którym wspominałem, mowa była
w ubiegłej kadencji. W tej kadencji
o poprawne oznakowanie informacyjne
całego miasta, na sesji Rady Miejskiej, interpelowała radna pani Teresa Lutarewicz.
- Ja jestem od realizacji zadań, które uchwali
i zleci nasz samorząd.
- Co jeszcze chciałby Pan przekazać
mieszkańcom Barczewa?
- W imieniu burmistrza i własnym chciałbym
przeprosić mieszkańców miasta za utrudnienia
życia codziennego jakie stwarza przebudowa.
Mam nadzieję, że po zakończonych remontach
wszyscy będziemy zadowoleni i dumni
z nowego wizerunku naszego miasta.
- Dziękuję za rozmowę
- Dziękuję ja także.
Rozmowę przeprowadził Jan Krakowiak

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
INTERESANTÓW PRZYJMUJĄ:
BURMISTRZ BARCZEWA
W PONIEDZIAŁKI
W GODZINACH
11.00 – 16.00
ZASTĘPCA BURMISTRZA
KAŻDEGO DNIA W RAMACH SWOICH
MOŻLIWOŚCI CZASOWYCH
KIEROWNICY WYDZIAŁÓW
CODZIENNIE W GODZINACH PRACY
URZĘDU
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Informacje

ŚWIATOWY DZIEŃ INWALIDY
W czwartek 19 maja 2011 roku z inicjatywy
Zarządu Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów koło nr 17 w Barczewie
zorganizowano obchody „Światowego Dnia
Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych”.
Corocznie obchodzone, uroczyście z tej okazji,
spotkania barczewskich emerytów i inwalidów
przypominają, że ludzie niepełnosprawni są
wśród nas. Tegoroczne obchody organizowano
w całym kraju pod hasłem: „Rehabilitacja
zawodowa i społeczna - szansą na lepsze życie
osób niepełnosprawnych”.
Osoby niepełnosprawne muszą pokonać
wiele barier ekonomicznych, społecznych,
budowlanych, które potęgują często skomplikowane problemy ich niepełnej sprawności.
To jednak nasi emeryci i renciści przez wiele lat
budowali dzisiejszą rzeczywistość. Są dumni
z dorobku swego pokolenia i potrafią cieszyć się
każdym dniem. Podejmując wiele inicjatyw,

umilających codzienną rzeczywistość, chcieliby
częściej uczestniczyć w życiu zawodowym i
społecznym swojego środowiska.
W czwartkowym spotkaniu licznego grona
seniorów i osób niepełnosprawnych, które
odbyło się w Centrum Kultury i Promocji Gminy
Barczewie, nikt nie narzekał na swój los. Przy
wsparciu finansowym niektórych członków
PZERiI oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Barczewie
przygotowano wiele atrakcji. Smaczny
poczęstunek przygotowały panie: Józefa
Fanselau, Janina Domurad i Krystyna
Grunwald. Niespożytą energię i dobry humor
uczestnicy spotkania wykazali w tańcu,
opowiadaniu dowcipów. Czytano też
i recytowano wiersze barczewskich poetów,
pisane nie tylko do szuflady.
To szczególne spotkanie uświetnił występ
zespołu śpiewaczego pod nazwą „Pokolenia”,

działającego w barczewskim domu kultury.
Gromkie owacje na stojąco, piosenka na „bis”,
były podziękowaniem za piękny śpiew dla
zespołu, który razem śpiewa dopiero od
kilkunastu miesięcy. Szczególne podziękowania
otrzymał również dyrygent pan Adam
Jędraszek, za dobór repertuaru i znakomite
przygotowanie chórzystów - amatorów do
występów.
Serdeczne życzenia zdrowia, pomyślności
i pogody ducha uczestnikom imprezy przekazali
znakomici goście obecni na spotkaniu panie:
Danuta Zielonka - przewodnicząca organizacji
pozarządowych oraz Alina Jakończuk, Teresa
Lutarewicz - radne Rady Miejskiej i Mariola
Łukowska - dyrektor Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie.
Wszystkim Inwalidom i Osobom Niepełnosprawnym z naszego miasteczka, ludzkiej
życzliwości i wsparcia ze strony instytucji
publicznych, życzy obecna na uroczystości,
Halina Bronka.

Z Salonu Muzycznego w Barczewie...

Międzynarodowa Noc Muzeów

fot. archiwum

Na świecie po raz czternasty, a u nas po raz
drugi, w piątek 13 maja 2011 r. w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie odbyła się Międzynarodowa Noc
Muzeów. Mieszkańcy miasta i gminy Barczewo,
oprócz obejrzenia aktualnych ekspozycji
muzealnych, wysłuchali koncertu w wykonaniu
Daniela Rupińskiego - znanego olsztyńskiego
wokalisty, muzyka i hejnalisty, który na co dzień
gra „Hymn warmiński” Feliksa Nowowiejskiego z wieży ratusza w Olsztynie.
Wykonawca zaprezentował popularne
standardy jazzowe m.in. Franka Sinatry, a także
własne kompozycje do tekstów poety Marcina
Urbana. Osobiste piosenki wykonawcy
poruszyły serca zebranej licznie publiczności.
W nastroju nadziei i pogody ducha udaliśmy się
do galerii, mieszczącej się na drugim piętrze
Salonu Muzycznego, gdzie otwarto wystawę,
którą zorganizowano we współpracy z panem
Janem Brzozeckim - dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej we
Fromborku, który był również współpro-

wadzącym imprezę. Na wystawie zostało
zaprezentowane malarstwo, fotografia i poezja
duetu przyjaciół, na co dzień funkcjonariuszy
policji w Braniewie, panów Mirosława
Orłowskiego i Jana Macieja Sobolewskiego.
Prace malarskie przedstawiają portrety kobiet
i dzieci oraz kwiaty. Fotografie prezentowały
motywy przyrody oraz portrety.
Podczas wieczoru, prowadzący „Noc”
Magdalena Łowkiel i Jan Brzozecki przeczytali
kilka wierszy autorów prac, a sami bohaterzy
wieczoru w sposób zabawny opowiadali
o swojej przyjaźni i pracy twórczej oraz
w prezencie podarowali przybyłym gościom
swoje wiersze. Ta bardzo osobista twórczość
ujawniła zupełnie inne oblicze, na co dzień
twardych i niewzruszonych w swojej pracy
policjantów. Mieliśmy okazję obejrzeć
twórczość, która poprzez prosty przekaz potrafi
wzruszyć i dać jednocześnie radość duszy
odbiorcy. Wspaniała Noc Muzeów w naszym
małym Salonie Muzycznym trwała do późnych
godzin wieczornych i przyciągnęła wielu gości,
wśród których znaleźli się m.in. pan Dariusz
Ciąg dalszy ze str. 7

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
8 czerwca 2011 roku burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski i marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego Jacek Protas podpisali
umowę o przyznaniu gminie Barczewo pomocy
w ramach działania „Podstawowe usługi dla
gospodarki i ludności wiejskiej” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013. Gmina Barczewo w związku z
podpisaniem powyższej umowy otrzyma
dofinansowanie w wysokości 2 608 575,00 zł na
realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Barczewko i
Łęgajny”, całkowita wartość projektu wynosi 6
416 510,02 zł.

fot. archiwum

Jasiński zastępca burmistrza, pani Mirosława
Jasińska, radna powiatowa oraz pan Zbigniew
Chlubicki przewodniczący Rady Miejskiej.
Cieszy duszę, że mieszkańcy Barczewa
chętnie uczestniczą w organizowanych
imprezach, które są po to, aby w atmosferze
relaksującej sztuki oderwać się od dnia
codziennego.
Magdalena Łowkiel
Z początkiem czerwca rozpoczęły się
czynności odbiorowe zadania polegającego na
„budowie pięciu placów zabaw z altanami i
obiektami małej architektury oraz urządzeniem
terenów zielonych w ramach zagospodarowania
przestrzeni publicznej w następujących
miejscowościach: Bartołty Wielkie, Kronowo,
Ruszajny, Wójtowo i Nikielkowo”. W trakcie
odbioru nie stwierdzono większych usterek w
wykonanych robotach budowlanych, wobec
czego po oddaniu obiektów do użytku
mieszkańcy ww. miejscowości będą mogli w
pełni korzystać z urządzonych placów.
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Malarstwo Tadeusza Brzeskiego
„Czterdzieści i cztery lata na twórczym szlaku”

fot. archiwum

W piątek, 10 czerwca br. miłośnicy sztuki
mieli wspaniałą okazję podziwiać prace
Tadeusza Brzeskiego, wystawione w Galerii
Sztuki „Synagoga” w Barczewie. Przed
otwarciem wystawy Marian Sawicki prezes
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego

„Pojezierze”, gorąco przywitał profesora
Tadeusza Brzeskiego oraz miłośników sztuki,
licznie przybyłych na wystawę.
Przed prezentacją wystawy prac
malarskich Tadeusza Brzeskiego, chór
„Moderato” z Barczewa, pod batutą Danuty
Nowakowskiej, swym występem wprowadził
zebranych we wspaniały klimat spotkania. Chór
wykonał m.in. utwory Feliksa Nowowiejskiego.
Kiedy umilkły śpiewy i brawa, komisarz
wystawy Anna Korybut-Dziemidowicz
zaprezentowała sylwetkę artysty-malarza
Tadeusza Brzeskiego, który jest człowiekiem
niezwykłym, autorem wyjątkowych prac, ale
także podróżnikiem, żeglarzem, poetą i alpinistą.
Artysta urodził się w Wilnie. W 1969 roku
ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych we
Wr o c ł a w i u , n a t o m i a s t o b e c n i e j e s t
pracownikiem Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego na stanowisku profesora. Uprawia
malarstwo, grafikę, rysunek, malarstwo
architektoniczne. To autor licznych realizacji
m a l a r s t w a m o n u m e n t a l n e g o , w i t r a ż y,
płaskorzeźb, projektant mody sportowej, tkanin,
wystroju wnętrz. Zajmował się konserwacją
malarstwa, prowadził badania grafologiczne,
realizował witraże w trzech kościołach na
Warmii. Jest autorem 75 wystaw indywi-

dualnych oraz kilkuset zbiorowych niemal
w całej Europie. Poza malarstwem pisuje poezję
oraz scenariusze teatralne.
Prace malarskie zaprezentowane w barczewskiej “Synagodze” autor wystawił pod
tytułem “Czterdzieści i cztery lata na twórczym
szlaku”, gdyż tyle lat tworzy. Poproszony
o wypowiedź mówił o swojej twórczości
wyjątkowo ciepło, gdyż co tworzy, przedstawia
w ciepłych kolorach, odszedł od szarości i ma
wielką satysfakcję uczyć kolejne pokolenie.
Zwiedzający wystawę podziwiali,
w jaki sposób przez sztukę można uczyć historii,
która powinniśmy wszyscy szanować. Artysta
otrzymał kwiaty i słowa podziękowania za
obecność jego prac w barczewskiej “Synagodze”. Potem był czas na oglądanie płócien,
w tym wyjątkowego, bo powstałego w stanie
wojennym.
Prace Tadeusza Brzeskiego nie są
łatwe w odbiorze. Potrafią poruszyć duszę,
nasycić wzrok kolorytem, przestrzenią,
pobudzić wyobraźnię, zatrzymać zwiedzającego, aby przez chwilę wczuł się w obecność
artysty.
Tekst i foto: W. Zenderowski

Pierwszy integracyjny festyn
Dzień Dziecka w Lesznie
Pod tym hasłem sołtysi z Krupolin i Leszna, w sobotę, 4 czerwca
br., w Gospodarstwie Agroturystycznym pana Reiholda Humana
zorganizowali pierwszy integracyjny festyn z okazji Dnia Dziecka.
Pomysłodawcą imprezy była Zofia
Szemplińska-Domian - sołtys wsi
Krupoliny. Drugim współorganizatorem był pan Reihold Human sołtys wsi Leszno. Pogoda tego dnia
była wręcz wymarzona, czyli
rodzinna.
Pani Helena Szemplińska
bardzo serdecznie przywitała
wszystkich przybyłych na festyn,
szczególnie dzieci, a witając
rodziców prosiła by dopingowali
swoje pociechy podczas rozgrywek
sprawnościowych. Imprezę, na
podstawie własnego opracowanego
programu animacji ruchowej,
przeprowadził Szymon Kurdynowski wraz
Beatą Kurdynowską. Dodajmy, że zmaganiom,
oprócz obecnych na festynie, z jednej strony
przyglądał się osiołek, a z drugiej kucyk, pasący
się tuż nad malowniczo położonym jeziorem.
Jak na prawdziwych zawodach uczestnicy
stanęli na wysokości zadania. Zorganizowano
szereg konkurencji sprawnościowych, które
wygrały wszystkie dzieci i każde, nawet z racji
uczestnictwa, zasłużyło sobie na talar łakoci.
Dzieciom biorącym udział w zawodach
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sprawnościowych kibicowały mamy, a zabawę
uprzyjemniała muzyka. Dla ochłody był
domowy napój z truskawek i rabarbaru, a na
zakończenie - smaczne wypieki domowej
roboty, które przygotowały mamy. W nagrodę
dzieci poczęstowano pieczonymi kiełbaskami.
Była obowiązkowa przejażdżka na osiołku oraz
rykszą.
Festyn pokazał, iż tego typu integracyjne
spotkania są potrzebne i sprzyjają pogłębieniu
więzi między dziećmi z sąsiednich sołectw,

rodzicami oraz społecznością lokalną. Organizatorzy pokazali także,
że można wspólnie
zrobić frajdę dzieciom,
wspaniałą zabawę, a co
więcej stworzyć warunki do lepszego poznania się. Ciekawe były
konkurencje sportowe
i sprawnościowe dla
dzieci w różnym przedziale wiekowym.
Była to pierwsza
impreza integracyjna,
którą sponsorowali:
Gospodarstwo Agroturystyczne pana Reiholda Human w Lesznie, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
fot. archiwum w Barczewie, Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie. W drodze powrotnej do
Krupolin autokar wypełnił dziecięcy śpiew
„…gdzie strumyk płynie z wolna…”.
My ze swej strony serdecznie gratulujemy
pomysłowości i zorganizowania wspaniałej
imprezy. Do zobaczenia za rok.
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Na festiwal do Wilna. Zagraniczne wojaże chóru „Moderato”

W dniach od 6 do 8 maja br., barczewski
chór „Moderato”, pod dyrekcją Danuty
Nowakowskiej, działający przy Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, wziął
udział w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki
Sakralnej „Chrystus króluje! Alleluja! 2011” w
Wilnie. Festiwal odbył się pod patronatem mera
rejonu wileńskiego Marija Rekst i nie był
premiowany. Organizatorami festiwalu byli:
Samorząd rejonu wileńskiego i Szkoła
Muzyczna w Pogirach. Przywitanie chóru miało
miejsce na dworze „Tatiany” i było nad wyraz
serdeczne. Na początek był wspólny koncert
wszystkich chórów, a później każdy chór
występował ze swoim programem. Chór,
zgodnie z regulaminem, przygotował m.in. po

łacinie Leonidasa Abarisa „Św. Msza ku
czci św. Krzysztofa”, które
wykonał a cappella.
Pierwszego
dnia, odbył się
wielki koncert w
Pogirach. Potem
chórzyści z
„Moderato” wystąpili w przepięknym kościele pw. Trójcy
Świętej w Suderwie. Drugiego
dnia miało miejsce zwiedzanie
fot. W. Zdaniuk
Wilna, w tym
izby palm, spotkanie z zespołem palmiarek
„Cicha Nowinka” w Ciechanowiszkach
i wspólny koncert, natomiast trzeciego dnia chór
koncertował w Wilnie, w kościele pw. św. Teresy
przy obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej.
Ostatniego dnia po przygotowaniach do
koncertu, chórzyści zwiedzali rejon wileński.
Przed koncertem chórzyści uczestniczyli we
mszy świętej, celebrowanej po polsku,
w kościele św. Teresy. Po mszy odbył się
finałowy koncert w wileńskiej bazylice
archikatedralnej.
Obok barczewskiego chóru „Moderato”
w festiwalu brały udział chór z Wrocławia i chór
ze Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni.

W Ciechanowiszkach chór z Barczewa podejmowano regionalnymi potrawami, a także
otrzymał przepiękną palmę. Na koniec chór
z Barczewa miał spotkanie w Wojewódzkim
Ośrodku dla Niewidomych.
W niedzielę, 8 maja, mszą świętą w wileńskiej bazylice archikatedralnej odbyło się
zakończenie festiwalu. Tam chór „Moderato”
otrzymał, podpisany przez mera samorządu
rejonu wileńskiego Mariję Rekst dyplom za
uczestnictwo, statuetkę oraz album „Sakralne
Dziedzictwo Rejonu Wileńskiego. Ponadto
informacje o chórze, podobnie jak o pozostałych, biorących udział w festiwalu, zamieszczone zostały w wydanym na tę okazję folderze.
Chórzyści wraz z dyrygentem pragną za
naszym pośrednictwem wyrazić ogromną
wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się
do tego, iż mogli wyjechać na festiwal, a
szczególnie pani Lucynie Żołnierek - pianistce
oraz pani Bogusławie Jarosz, która przygotowała chórzystów od strony emisyjnej.
Dziękują także Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie za częściowe pokrycie kosztów wyjazdu
chóru do Wilna.
Z ostatniej chwili:
Miło nam donieść, że po przyjeździe
z Wilna chór „Moderato” uczestniczył w IX
Warmińskim Przeglądzie Chórów i Zespołów
Śpiewaczych „Kurlantka 2011”, który odbył się
14 maja w Stawigudzie.
Wojciech Zenderowski

Z cyklu - „Skarby z warmińskiej skrzyni - warmiński rok obrzędowy”
Spotkanie z Ritą Kostka
W środę, 11 maja br., w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, w ramach realizacji projektu „Skarby
z warmińskiej skrzyni - warmiński rok obrzędowy”, w temacie „Magia w wierzeniach
Warmiaków” odbyło się spotkanie z Ritą
Kostka, Pomorzanką rodem, Warmiaczką
z wyboru, na co dzień pielęgnującą warmińskie
tradycje.
Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej
Anna Rok, jak przystało, w stroju warmińskim,
z wiankiem na głowie, przywitała panią Ritę
Kostka, nauczycieli oraz uczniów Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego
w Barczewie. Przedstawiając gościa nadmieniła,
że pani Rita Kostka jest założycielką Ogniska
Kultury Rodzinnej „Hubertówka” w Kudypach,
które istnieje od 15 lat. W domu, wraz z mężem
Leonardem, kultywuje warmińskie tradycje
i obrzędy, bo mało kto potrafi jak ona pokochać
Warmię. Ich dom każdego roku odwiedzają
liczni goście i turyści, bo jest co oglądać. Oprócz
zabytkowych mebli, wyszywanych serwetek,
dywaników, warmińskich strojów i ubranych
w nie lalek, są instrumenty ludowe i diabelskie
skrzypce gdzieś w rogu pokoju, za warmińską
skrzynią, wypełnioną przeróżnymi rzeczami
skrywającą niejedną legendę. Pani Rita mówi

i śpiewa po warmińsku,
tańczy i gra na instrumentach (rogu, bębenku
i mandolinie).
Już tradycyjnie pani Rita
Kostka, w przepięknym,
warmińskim stroju, z czepcem na głowie, po warmińsku przywitała przybyłych
uczniów. Do inscenizacji
zaprosiła chłopców, którzy
również przebrali się w stroje
warmińskie, a kilka dziewcząt z widowni otrzymało na
czas spotkania kolorowe
wianki na głowę.
Prowadząca spotkanie,
a raczej biorąca w nim udział,
Anna Rok przeczytała napisaną przez siebie legendę do
inscenizacji przygotowanej przez panią Ritę
Kostka. Legenda opowiadała o historii miłości
młodych i perypetiach, zakończonych happy
endem. Do inscenizacji włączyli się uczniowie.
Ich rola była z góry ustalona, bo przedstawili
przyszłych kandydatów na rodziców. Potem, w
ich wykonaniu, zaprezentowano oświadczyny,
zaręczyny i opowiedziano o zaślubinach. Był
ojciec i matka, młodzi i kufer pełen warmińskich

tradycji, przedstawiono przygotowania panny
młodej do małżeństwa. Szczególnie wesoło było
podczas oświadczyn i zaręczyn, kiedy to młody,
z bukietem kwiatów w dłoni, ku uciesze widzów,
klękał przed wybranką prosząc ją o rękę
i ofiarowując jej pierścień. Następnie
wyjaśniono uczniom, że podczas uroczystości
weselnych zdejmowano z głowy panny młodej
wianek z mirty i o północy nakładano czepiec.
Był on kolorowy, wiązany pod brodą (otok był
Ciąg dalszy na str. 12
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Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Piękny jubileusz

Kubala, Dominika i Zenon
Zora, Hildegarda i Jan Jaskanis
oraz Jadwiga i Ewerys
Gradzewicz.
Pełne wzruszeń spotkanie
miało bardzo uroczysty
charakter. W imieniu władz
miasta i naszej redakcji
składamy jubilatom serdeczne
życzenia.
Teks i foto: W. Zdaniuk

Dnia 22 maja, w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Barczewie, odbyła się
uroczystość, podczas której
burmistrz Lech Jan Nitkowski,
w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego, wręczył
medale za długoletnie pożycie
małżeńskie. Uczestnikami tej
doniosłej chwili byli państwo:
Regina i Zdzisław Jarosiewicz, Regina i Józef

Z cyklu - „Skarby z warmińskiej skrzyni - warmiński rok obrzędowy”

Ciąg dalszy ze str. 11

obłożony dwiema złotymi koronkami i zwisającymi z tyłu kokardami).
W inscenizacji opowiedziano również
o wybudowaniu domu (na szczycie wieszano
wiechę z igliwia i kwiatów) oraz o gospodyni
niosącej chleb i o tym jak najpierw ucałowała go,
jak dawniej czynili przodkowie.
W drugiej części spotkania pani Rita Kostka
opowiadała o piosenkach Feliksa Nowowiejskiego i zaśpiewała jedną, skoczną pieśń
warmińską, zwaną „kurlantką”, a następnie, ku
uciesze uczniów, przetłumaczyła znaczenie
słów.
Podczas tego spotkania prelegentka mówiła również o ekologii,
tragicznym losie wypchanego perkoza,
zanieczyszczeniach, które zabijają
warmińską przyrodę, Nocy Świętojańskiej, a także o morach, diabłach
i złu, jakie owe stwory niosą.
W inscenizacji nie zabrakło myśliwego
przyodzianego w lisie skóry, a na
zakończenie łowów, w podzięce
przyrodzie za dziczyznę, rozbrzmiał
róg myśliwski.
Spotkanie to było wyjątkowe
i wywołało tak duże zainteresowanie,
że niemalże wszyscy, zamiast
wygodnie siedzieć, otoczyli panią Ritę
i zapragnęli wziąć udział w przedstawieniu. Na zakończenie kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej Anna
Rok, w imieniu swoim, nauczycieli
i uczniów podziękowała pani Ricie
Kostka za wspaniałe, wręcz żywe przeniesienie
w magiczny nastrój, wciąż żywych tradycji
warmińskich, z tak wielką troską pielęgnowanych.
Przypomnijmy, że organizatorem spotkania, w ramach realizacji projektu, była Miejska
Biblioteka Publiczna we współpracy z Centrum
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Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Projekt
sfinansowany został ze środków PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach
programu rozwoju bibliotek.
Tekst i foto Wojciech Zenderowski
Barczewskie przedszkolaki
We wtorek, 7 czerwca br., w Przedszkolu
Miejskim w Barczewie odbyło się spotkanie
w ramach realizacji projektu „Skarby z warmińskiej skrzyni - warmiński rok obrzędowy”
w temacie „Mały Warmiaczek i Warmiaczka”

opracowanego dla grupy wiekowej od pięciu do
sześciu lat. Celem spotkania było zaprezentowanie utworów muzycznych i regionalnej
poezji dziecięcej, rozwijanie wrażliwości
dziecięcej na muzykę, kształcenie więzi
i integracji z regionem Warmii.
Grupy przedszkolne do postawionego

zadania przygotowały się jak najlepiej.
Zadeklamowały wiersz autorstwa pani Anny
Rok pt. „Barczewo - moje miasteczko” oraz
zaprezentowały swoje umiejętności taneczne na
warmińską nutę, a każda grupa oddzielnie
zaśpiewała piosenkę ludową.
Spotkanie, w oparciu o program,
prowadziła kierownik Miejskiej Biblioteki
Publicznej Anna Rok. Ku zaskoczeniu,
wszystkie dzieciaki biorące udział w programie
stanęły na wysokości zadania. A było to za
sprawą opiekunek grup, które dołożyły wiele
starań, by projekt zyskał jak najlepszą ocenę. Za
duży wkład pracy w jego realizację
podziękowania otrzymały: dyrektor
Iwona Duchniewicz, zastępca
dyrektora Barbara Elżbieta Kozłowska, wychowawczynie: Sylwia
Polewacz, Dagmara Chraplewska,
Janina Krasowska-Szwarc,
Agnieszka Ławicka i Elżbieta
Dąbrowska. Szczególne podziękowanie otrzymała Elżbieta Dąbrowska - koordynator projektu
z ramienia Przedszkola Miejskiego
w Barczewie. Każdy uczestnik
programu otrzymał także dyplom
z podziękowaniem za przygotowanie i za udział w projekcie. Na
koniec zajęć przedszkolaki zaśpiewały piosenkę dla pani Anny Rok.
Przypomnijmy, że organizatorem zajęć spotkania, w ramach
projektu, była Miejska Biblioteka
Publiczna we współpracy z Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie. Projekt
sfinansowany został ze środków PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach
programu rozwoju bibliotek.
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Tekst i foto Wojciech Zenderowski

Społeczeństwo
Nowy zarząd osiedla

Barczewo w obiektywie

Dawne skrzyżowanie

Foto, archiwum autora

Z artykułów zamieszczanych na łamach „Wiadomości Barczewskich” możemy dowiedzieć się,
że powojenna historia Barczewa jest równie ciekawa jak przedwojenna. Mimo iż fotografia w
tamtym okresie należała do rzadkości, to jednak zachowały się nieliczne pamiątki, stając się z
czasem cennym dokumentem z tamtych lat. Wystarczy przyjrzeć się dwóm fotografiom, aby
przekonać się o zmianach, jakie dokonały się w ostatnich latach. Pierwsze zdjęcie, pochodzące z lat
sześćdziesiątych, przedstawia skrzyżowanie dzisiejszej drogi E-16 z ulicą Warmińską (wcześniej Guttstädtestr, czy Marunstrasse - ta ostatnia nazwa zachowała się w dokumentach spisu ulic Zarządu
Miasta Wartembork), będącą jedną z najstarszych ulic, niegdyś zlokalizowaną poza murami miasta.
Widoczne na fotografii skrzyżowanie tak naprawdę niczym się nie wyróżnia. Nieoznakowane, za
wyjątkiem tablicy informującej, w którą stronę prowadzą drogi. Nawierzchnia przypomina asfalt,
pobocze pokrywa trawa.
Lokalizację skrzyżowania podpowiada nam, znajdująca się tuż przy samej drodze,
charakterystyczna kapliczka, która wybudowana została w roku 1607, wówczas za rogatkami
miasta. Kolejna kapliczka, odmiennego typu, to pochodzący z 1709 roku ceglany, nieotynkowany,
cylindryczny cokół, przykryty płaskim daszkiem, stanowiącym podstawę dla drewnianej rzeźby
Jezusa niosącego krzyż. Fotografia przedstawia nie tylko jak wyglądało dawne skrzyżowanie ulic,
ale także kapliczkę z pierwotną drewnianą rzeźbą, która w roku 2002 została skradziona przez
nieznanego sprawcę, natomiast replika tej rzeźby, wykonana przez ks. Jana Suwałę, obecnie
znajduje się w Urzędzie Miejskim w Barczewie.
Wojciech Zenderowski

10 lat temu. Podpisanie porozumienia „Działajmy Razem”
Akt podpisania porozumienia o współpracy
organizacji pozarządowych w mieście
i gminie Barczewo „Działajmy Razem”
doczekał się małego jubileuszu. Podpisany
został 6 maja 2001 roku, w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Barczewie, przy ul. Mostowej 2.
Przypomnijmy, że inicjatorkami zjednoczenia
działań były przewodnicząca barczewskiego
wówczas oddziału Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich Danuta Zielonka oraz przewodnicząca Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Ziemia Barczewska” Krystyna Lech.
Efektem tej inicjatywy było spotkanie, podczas
którego podpisano porozumienie o współpracy.
Od tej pory barczewskie organizacje
pozarządowe, nie tracąc każda z nich swej
odrębności i specyfiki, podejmują wspólnie
skoordynowane działania.
Podpisanie porozumienia odbyło się
w obecności: przewodniczącego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, senatora RP
Janusza Lorenza, zastępcy burmistrza Barczewa
Jerzego Bujnowskiego i przewodniczącego
Rady Miejskiej Janusza Matłoki. W akcie
czytamy m.in.: „My sygnatariusze niniejszego
dokumentu wyrażamy wolę współpracy
organizacji pozarządowych działających na
terenie miasta i gminy Barczewo na rzecz
różnych aspektów rozwoju życia społecznego.
Deklarujemy aktywną współpracę i wzajemną
pomoc, od realizacji różnorodnych działań do
projektów, a w szczególności:
- Gminne Forum Organizacji Pozarządowych,
- wspólna baza danych,
- szkolenia, seminaria, wizyty studyjne,
- projekty i programy partnerskie,

- współpraca międzynarodowa.
Wymieniając się wiedzą, umiejętnościami
i doświadczeniem będziemy podejmować
działania na rzecz integracji, budowy
tożsamości i rozwoju społeczności lokalnej.”
Akt podpisali szefowie stowarzyszeń
organizacji pozarządowych z terenu miasta
i gminy Barczewo: Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich, Stowarzyszenie SpołecznoKulturalne „Ziemia Barczewska”, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”,
Stowarzyszenie Miłośników Historii Organizacji Młodzieżowych „Pokolenia”, Polskie
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Ludowy Uczniowski
Klub Kolarski „Mazur”, Polski Związek
Działkowców Pracowniczy Ogród Działkowy
„Sami Swoi”, Krajowy Związek Emerytów
i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie
Karnym w Barczewie, Stowarzyszenie „EkoDadaj”, Jeździecki Klub Sportowy Kierzbuń,
Gminny Klub Sportowy „Pisa”, Stowarzyszenie
Przedsiębiorców, Związek Ochotniczych Straży
Pożarnych, Zespół Charytatywny przy parafii
św. Anny, Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów oraz Mazurski Związek Kobiet
Wiejskich.
Podpisane porozumie o współpracy
organizacji pozarządowych działających na
terenie miasta i gminy Barczewo było
pierwszym w powiecie olsztyńskim. Kolejne
porozumienie zostało podpisane 15 stycznia
2004 roku w sali Domu Kultury w Barczewie.
W. Zenderowski

Działajmy razem dla na wspólnego dobra
19 kwietnia br. mieszkańcy Osiedla Nowe
Miasto wybrali Zarząd oraz przewodniczącego
Rady Osiedla w kadencji 2010-2014. W skład
Zarządu weszli: p. Anna Jakończuk, p. Dawid
Kuczmarz, p. Mirosław Fidurski, p. Mirosław
Flaga, p. Zbigniew Stodolnik, zaś przewodniczącym (po raz drugi) został Przemysław
Sobiczewski.
W nakreślonym w skrócie planie na bieżącą
kadencję, Przemysław. Sobiczewski skupił się na
najważniejszych - z punktu widzenia mieszkańców - problemach: polepszenie kontaktu
władz miasta (burmistrza, radnych) z Zarządem
Osiedla, ale przede wszystkim - z mieszkańcami;
dalsza praca nad wizerunkiem estetycznym
naszego osiedla i miasta (place, chodniki,
remonty ulic osiedlowych i nowe parkingi);
dbałość o czystość zieleńców, klombów itp.;
współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi
oraz innymi podmiotami decyzyjnymi.
Zarząd Osiedla, planując intensywną pracę,
w tej kadencji przewiduje dyżury członków,
o których będzie informować na bieżąco.
Harmonogram pracy, jak też szczegółowe
założenia i plany, zostaną Państwu podane już
wkrótce.
Członkowie Zarządu podczas pierwszego
zebrania (dn. 12.05 br.) omówili plan pracy na
najbliższe miesiące. Należy podkreślić, że
szczególny nacisk kładziemy na poprawę
sposobu komunikacji mieszkańców z władzami
miasta, w której chcemy w pewnym stopniu
pośredniczyć, m.in. poprzez organizowanie
zebrań mieszkańców i konsultacji, przynajmniej
raz na pół roku.
Zapewniamy Państwa, iż każda inicjatywa,
pomysł czy postulat, będą przez nas traktowane
z należytym zainteresowaniem. Szczególnie
liczymy na Państwa sugestie, gdy Zarząd naszego
Osiedla będzie składał wnioski do budżetu na
następny rok (wrzesień br.). Lecz zanim Zarząd
przedstawi Radzie Miejskiej i burmistrzowi
„postulaty budżetowe”, niezbędna będzie
konsultacja z mieszkańcami. Dlatego bardzo
liczymy na Państwa uwagi, ale przede
wszystkim, na obecność na planowanych
zebraniach.
Zarówno dyżury członków Zarządu, jak
i zebrania, są otwarte dla wszystkich, którzy chcą
współuczestniczyć w życiu naszego osiedla.
Dlatego wychodząc naprzeciw już płynącym
postulatom, będziemy starali się doprowadzić do
końca urządzanie placu zabaw pomiędzy blokami
nr 4, 8, 9 na Osiedlu Słonecznym (apelujemy tutaj
o głosowanie internetowe w konkursie firmy
NIVEA, sponsora nowego, planowanego placu
zabaw), remont chodników na Os. Słonecznym,
ul. Wojska Polskiego, Miłej, a także będziemy na
bieżąco monitorować stan czystości całego
Osiedla Nowe Miasto.
Rada Osiedla Nowe Miasto to największa
pod względem liczby mieszkańców jednostka
pomocnicza gminy Barczewo. Z całą pewnością
jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Nie
możemy przy tym zapominać o odleglejszych
zakątkach osiedla, jak choćby ulice Pułaskiego,
Zatorze, czy Kajki. Dlatego apelujemy:
DZIAŁAJMY RAZEM dla na naszego
WSPÓLNEGO DOBRA.
Przewodniczący Zarządu
Osiedla Nowe Miasto
Przemysław Sobiczewski
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Informacje
Rządowy program Razem Bezpieczniej

Zanim wyjadą na drogi...
Urząd Miejski w Barczewie w porozumieniu ze Szkołą Podstawową nr 1 w Barczewie
w ramach rządowego programu Razem
Bezpieczniej realizuje projekt „Zanim wyjadą
na drogi”. Jest to roczny projekt, który zakłada
edukację przyszłego uczestnika ruchu
drogowego.
Wniosek o realizację projektu został
złożony na konkurs ogłoszony przez Wojewodę
Warmińsko-Mazurskiego w grudniu 2010 r. Po
rozstrzygnięciach konkursowych na etapie
województwa zakwalifikowany został do
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W efekcie nasze województwo
otrzymało dotacje na realizację trzech projektów
w tym najwyższą, bo 90 tys. zł przyznano
naszemu projektowi. Pozostałe dwa otrzymały:
Parafia w Rumianie - 56 tys. 730 zł, Urząd
Miasta i Gminy w Nidzicy - 50 tys. 400 zł.
Projekt skierowany jest głównie do dzieci
i młodzieży z miasta i gminy Barczewo, ale
również do młodzieży z powiatu olsztyńskiego,
rodziców, nauczycieli, kierowców przewożących dzieci, a także koordynatorów powiatowych Centrów Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z całego województwa.
W ramach jego realizacji zaplanowano
opracowanie programu profilaktycznego,
przeprowadzenie zajęć w różnych grupach
wiekowych. Pięcio-, sześcio-, i siedmiolatki
objęte zostały zajęciami z wykorzystaniem
zabawek z gąbki - AUTOCHODZIK
zakupionych ze środków projektu. Zajęcia te
polegają głównie na symulacji uczestnictwa
w ruchu drogowym oraz rzeczywistego
uczestnictwa jako piesi. Starsza grupa obok
nauki poruszania się jako pieszy uczy się jazdy
na rowerze, a czwartoklasiści zdają egzaminy na
kartę rowerową. Najstarsi w tym gimnazjaliści
uczą się jazdy na skuterach i zdają egzaminy. Na
te egzaminy przyjeżdżają również uczniowie
z ościennych gmin, ponieważ nie mogą
zorganizować u siebie jazdy z powodu braku

fot. archiwum

fot. archiwum

sprzętu. Ze środków dotacji zostały zakupione
rowery i skutery. Obecnie na wyposażeniu
Centrum BRD przy Szkole Podstawowej nr 1
w Barczewie jest 13 rowerów i 4 skutery. Do
Centrum wcześniej wyposażonego przez
WORD w Olsztynie zakupiona została również
tablica interaktywna, laptop z rzutnikiem oraz
programy multimedialne, a także inne pomoce.
W ramach projektu zostały zakupione odblaski,
które otrzymają przyszli pierwszoklasiści.
Na czas wakacji zaplanowany został remont
nawierzchni placu manewrowego oraz poprawa
oznakowania dojść do szkoły.
Rozpoczął się cykl szkoleń: dla rodziców
przyszłych pierwszoklasistów oraz czwartoklasistów, nauczycieli, koordynatorów z powiatowych Centrów BRD, a także kierowców
przewożących uczniów. W ramach realizacji
burmistrz Barczewa podpisał porozumienie
o współpracy z Komendą Miejską Policji
w Olsztynie, na podstawie którego wzmożone
zostały kontrole ruchu drogowego w mieście
i gminie Barczewo.
Znaczącym wydarzeniem dla realizacji
projektu była organizacja festynu dla mieszkańców Barczewa. 27 maja uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barczewie wraz z nauczycielami i rodzicami w asyście Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczyli w paradzie
jako motorowerzyści, rowerzyści i piesi na trasie
szkoła podstawowa - amfiteatr.
Podczas festynu uczniowie Szkoły

Podstawowej nr 1 w Barczewie w ramach
przeprowadzanych konkursów zaprezentowali
wiedzę z zakresu BRD, przygotowali występy
artystyczne związane z tematyką. Całości
towarzyszyły pokazy pierwszej pomocy
przedmedycznej, które przeprowadziło Stowarzyszenie Joannitów Dzieło Pomocy Oddział
w Olsztynie oraz pokazy ratownictwa drogowego przeprowadzone przez Ochotniczą Straż
Pożarną w Barczewie. Komenda Miejska Policji
w Olsztynie we współpracy z Komisariatem
Policji w Barczewie zaprezentowała widowiskową tresurę psa policyjnego. Uczestnicy
festynu mogli skorzystać z symulatora zderzeń
udostępnionego przez Wojewódzki Ośrodek
Ruchu Drogowego w Olsztynie. Były również
stoiska z ciastami przygotowane przez rodziców
oraz stoisko z malowaniem twarzy. Podczas
zabaw uczniowie przekazywali odblaski
mieszkańcom Barczewa. Na zakończenie
wystąpił zespół młodzieżowy „Drift”.
Festyn był dużym przedsięwzięciem, ale
dzięki wsparciu ze strony: Komisariatu Policji
w Barczewie, Ochotniczej Straży Pożarnej
w Barczewie, Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie, Zakładu Budynków
Komunalnych, Zakładu Usług Komunalnych,
Straży Miejskiej, a przede wszystkim
zaangażowaniu pracowników szkoły na czele
z koordynatorami projektu, paniami Martą
Sadowską oraz Kamilą Iwanowicz jego
realizacja przebiegła bez zakłóceń i sprawnie.
Jolanta Pastuszenko
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Barczewie

Z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kronowie

XIII Gminny Konkurs Ortograficzny
„Nieznajomość ortografii nie jest grzechem,
grzechem jest natomiast niechęć do jej
poznawania.”
(prof. dr hab. Andrzej Markowski)
Takie słowa towarzyszyły XIII Gminnemu
Konkursowi Ortograficznemu o tytuł „Mistrza
Ortografii”, który odbył się 11 maja 2011 roku w
Niepublicznej Szkole Podstawowej w Kronowie. Wzięło w nim udział 37 uczestników ze
szkół podstawowych gminy Barczewo, tj.
Barczewa, Lamkowa, Ramsowa, Łęgajn,
Bartołt Wielkich i Kronowa, wyłonionych
wcześniej w eliminacjach wewnątrzszkolnych.
Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach
wiekowych. Pierwszą grupę stanowili
uczniowie klas III - IV, a drugą zawodnicy
z klasy V i VI. Aby zdobyć zaszczytny tytuł
„Mistrza Ortografii” każdy uczestnik musiał
zmierzyć się z zestawem konkursowym
złożonym z 11 zadań, które sprawdzały nie tylko
wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności

trzy pierwsze miejsca uczniom, którzy najlepiej
„oswoili” ortografię (i nawet 13 edycja
uznawana przez niektórych za pechową, w tym
im nie przeszkodziła!):
Grupa I - uczniowie klas III i IV:
I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” - Katarzyna
Birkos z NSP w Lamkowie,
II miejsce - Sara Derbash ze SP w Barczewie,
III miejsce - Daria Dawid ze SP w Łęgajnach.
Grupa II - uczniowie klas V i VI:
I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” Aleksandra Waszkiewicz ze SP w Barczewie,
II miejsce - Klaudia Makowska z NSP
w Lamkowie,
III miejsce - Monika Mielniczuk ze SP
fot. archiwum
poprawnej pisowni. Najwięcej problemów w Barczewie.
sprawiło uczniom prawidłowe rozwiązanie
Laureaci otrzymali nagrody i dyplomy,
zagadek ortograficznych oraz wyszukanie
a
tym
najlepszym pani Dorota Mikołajczuk
w tekście błędnie napisanych wyrazów.
W każdej grupie wiekowej jury dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkół
konkursowe złożone z polonistów przyznało i Placówek w Kronowie oraz Organ Prowadzący
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Społeczeństwo
Z Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
W Barczewie grają w szachy
W dawnym Barczewie, od niepamiętnych
czasów, grano w szachy. W okresie
międzywojennym istniało nawet stowarzyszenie skupiające tylko grających w szachy. Po
wojnie szachy królowały w klubach
sportowych, takich jak działający w Barczewie
Klub Sportowy „Gwardia”, czy sekcja szachowa
przy Zakładzie Karnym. Pod koniec lat
pięćdziesiątych sekcja szachowa działała przy
Ognisku Młodzieżowym Związku Młodzieży
Socjalistycznej, podobnie sprawa ta wyglądała
w instytucjach czy większych zakładach pracy.
Ale ten temat zostawmy dla historyków.
O Kole Szachowym, działającym przy
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie, dowiedzieliśmy się nie przez
przypadek. Powstało ono w grudniu 2008 roku,
z inicjatywy nauczyciela historii, pana Piotra
Futerskiego. Początkowo liczyło od 5 do 6
zawodników, w grupie wiekowej od 13 do 16 lat.
Większość z nich grę w szachy zaczynała od
podstaw. Po roku, przyszedł czas na sukces, na
miejsca na podium, puchary i dyplomy. W roku
szkolnym 2009/2010 uczniowie z barczewskiego gimnazjum zajęli IV miejsce w lidze
szkolnej województwa warmińsko-mazurskiego oraz II miejsce w drużynowych
mistrzostwach województwa.
W drugim roku działalności koła szachiści
zakwalifikowali się do Mistrzostw Polski w
K a r p a c z u , a w s e z o n i e 2 0 1 0 / 2 0 11 ,
w otwartych Mistrzostwach Województwa
Warmińsko-Mazurskiego o Grand Prix,

w których wzięło udział 50 drużyn, zajęli 15
miejsce.
W roku szkolnym 2010/2011 zajęli - III
miejsce w lidze szkolnej województwa
warmińsko-mazurskiego oraz VII i VIII miejsce
w drużynowych mistrzostwach województwa
(wystartowały dwie drużyny na 17 ekip).
Indywidualnie I miejsce zdobyła Milena
Stefańska, a miejsca pozostałe: Krzysztof Cis,
B a r t o s z We n e r i S e b a s t i a n Ż e j m o .
Indywidualnie Krzysztof Cis trzykrotnie zdobył
tytuł mistrza w Mistrzostwach Województwa
Warmińsko-Warmińskiego. Jest także
zrzeszony w klubie UKS-30 Olsztyn, który
zrzesza najlepszych zawodników z województwa warmińsko-mazurskiego. To, że jest
dobrym zawodnikiem, udowodnił 1 czerwca
2011 roku w Olsztynie, na Starówce, gdzie jako
jedyny wygrał symultanę, pokonując

aktualnego mistrza Olsztyna w szachach pana
Krzysztofa Budrewicza.
Obecnie pan Piotr Futerski opiekuje się
dwunastoma młodymi szachistami. Są to:
Damian Hasiuk, Krzysztof Cis, Bartosz Wener,
Sebastian Żejmo, Karolina Słota, Alan
Dutkiewicz, Daniel Soliwodzki, Mateusz
Chworak, Milena Stefańska, Damian Kołtek,
Jakub Stefański i Mateusz Pac. W rozmowie
mówili, że to piękna dyscyplina sportu i nie ma
sobie równej, zważywszy, że daje wiele
satysfakcji, rozwija intelekt. Jest to sport
perspektywiczny i grają z własnej inicjatywy, w
ramach zajęć pozalekcyjnych. A wszystko to
mogą zawdzięczać swemu opiekunowi, który
dla nich zawsze znajdzie czas. Raz w miesiącu,
w sobotę i niedzielę, uczestniczą w rozgrywkach
turniejowych i jest im z tym dobrze, zważywszy,
że w drużynie w szachy grają także dwie
dziewczyny.
Pan Piotr Futerski, trener i opiekun Koła
Szachowego przy Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
warmińskiej, za naszym pośrednictwem pragnie
podziękować sponsorom: Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-wych
i Telewizji Kablowej „Macrosat” w Barczewie.
Ponadto dyrektorowi Gimna-zjum nr 1, za
udostępnianie pomieszczenia na czas zajęć i za
zakupiony sprzęt.
Tekst. W. Zenderowski
Foto. Z albumu Piotra Futerskiego

PODZIĘKOWANIA I GRATULACJE. Muzyczna uczta
X Jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego za
nami. W uszach brzmią jeszcze ostatnie takty muzyki chóralnej, milkną coraz bardziej rozpoznawalne przez mieszkańców Barczewa utwory
muzyczne skomponowane przez Feliksa Nowowiejskiego, wyciszyły się gromkie brawa.
Przyszedł czas na serdeczne podziękowania
i gratulacje również od mieszkańców Barczewa dla
organizatorów X Jubileuszowego Festiwalu. Naszą
wdzięczność za wspaniałą organizację imprezy
kierujemy do Komitetu Organizacyjnego Festiwalu, do Członków Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie, do szanownych
Panów Profesorów z Jury Festiwalu oraz do
licznego grona Wolontariuszy. Dziękujemy
Chórom z kraju i z zagranicy za doznania muzyczne
i prawdziwą ucztę duchową.
Ciąg dalszy ze str. 14

tej placówki pan Marek Rybczyński wręczyli
statuetki „Mistrza Ortografii”.
Wszystkim gratulujemy - medalistom
zwycięstwa, a pozostałym uczestnikom odwagi,
że dobrowolnie stanęli do boju z bykami
ortograficznymi, które bywają podstępnym
przeciwnikiem. A zapraszając na kolejną edycję
konkursu za rok, przypominamy słowa
greckiego filozofa Plutarcha:
„Z wszystkich ludzkich rzeczy tylko wiedza jest
nieśmiertelna”.
Justyna Pajdak

Serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w
życiu zawodowym i społecznym, a także kolejnych
sukcesów muzycznych od zespołu śpiewaczego
„Pokolenia” z Barczewa
Osobne podziękowania i gratulacje za
promowanie kościelnej muzyki oraz wysokie
sukcesy w muzycznych festiwalach są skierowane
do Mieszkańców Barczewa śpiewających
w olsztyńskim chórze „Bel Canto”, którego założycielem i dyrygentem jest Pan Jan Połowianiuk.
Serdecznie gratulujemy sukcesów z bieżącego
roku!
W lutym chór „Bel Canto” pokonał 50 chórów z
różnych krajów i został laureatem najważniejszego na wschodzie Europy festiwalu muzyki cerkiewnej. Jury X Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Cerkiewnej w Grodnie na Białorusi również
najwyżej oceniło i wyróżniło nagrodą indywidualną dyrygenta polskiego chóru, barczewianina,
Pana Jana Połowianiuka.
W pierwszych dniach maja chór „Bel Canto”
aktywnie uczestniczył w uroczystościach beatyfikacyjnych Jana Pawła II w Rzymie. W transmisji
telewizyjnej z tych uroczystości mogliśmy zobaczyć 150-osobowy zespół śpiewaczy w składzie:
Akademicki Chór „Bel Canto” z Olsztyna, Chór
„Psalmodia” Papieskiego Uniwersytetu z Krakowa
i „Capellę Corale Varsoviana” z Warszawy wraz
z Narodową Orkiestrą Polskiego Radia z Katowic.
W obecności papieża Benedykta XVI,
prezydenta Bronisława Komorowskiego, członków
kolegium kardynalskiego i licznych delegacji

dyplomatycznych oraz bardzo licznie zgromadzonych mieszkańców z różnych kontynentów
naszego globu ziemskiego polskie chóry uświetniły
najważniejsze momenty uroczystości. Podczas
mszy beatyfikacyjnej na placu św. Piotra
zaprezentowali 12 dzieł religijnej muzyki wokalno instrumentalnej. Wieczorem w kościele św.
Ignacego w Rzymie zachwycili słuchaczy
mistrzowskim wykonaniem Mszy Wielkiej
Beatyfikacyjnej skomponowanej przez Michała
Lorenca.
W ostatniej dekadzie maja 2011 roku
barczewscy i olsztyńscy chórzyści z „Bel Canto”
uczestniczyli w festiwalu muzycznym o charakterze ekumenicznym, w którym śpiewały chóry
katolickie, grekokatolickie i protestanckie,
wykonujące muzykę prawosławną.
W Jubileuszowym XXX Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Cerkiewnej, który odbył się
w Białymstoku, do konkursu stanęło 28 chórów
wywodzących się z różnych państw, kultur
i środowisk, które w większości już koncertowały
na festiwalach i zdobywały nagrody. W kategorii
chórów amatorskich świeckich przyznano III
miejsce Akademickiemu Chórowi „Bel Canto”
z Polski.
Serdecznie pozdrawiamy i życzymy dalszych
sukcesów osobistych i muzycznych.
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Członkowie zespołu śpiewaczego „Pokolenia”
z CKiPG w Barczewie

15

Z sesji Rady Miejskiej

Relacja z IX sesji Rady Miejskiej w Barczewie
30 maja 2011 r.
Sesja Rady trwała ponad 3 i pół godziny. Była
ona wyjątkowa, gros jej czasu zagospodarował
burmistrz Lech Nitkowski, który najpierw złożył
obszerne sprawozdanie ze swojej pracy
pomiędzy sesjami Rady, a następnie, po
udzieleniu mu przez Radę Miejską absolutorium
za rok 2010, w wystąpieniu wymienił wszystkie
osiągnięcia jakie dokonały się w gminie.
Zauważyłem, że na tej sesji, jak na żadnej innej,
burmistrz Lech Nitkowski wykazał przemożną
chęć szczegółowego poinformowania społeczeństwa o swoim zawodowym dorobku.
W istocie rzeczy miał się czymś pochwalić. Ta
szczegółowa analiza dokonań nie wszystkim
radnym przypadła do gustu. W interpelacjach
i zapytaniach radna Halina Bronka poprosiła
burmistrza, aby w przyszłości mniej mówił
o szczegółach, a więcej o tym co jest nowe i
trochę w inny sposób. W odpowiedzi burmistrz
powiedział radnej, że nikt nie będzie mu narzucał
formy składanych Radzie sprawozdań.
Tradycyjny opis wystąpienia burmistrza nie
zmieściłby się na wszystkich stronach gazety,
dlatego relację ograniczę do spraw nowych,
poruszanych przez radnych i sołtysów oraz
przewodniczących Rad Osiedlowych.
Interpelacje i zapytania radnych
Radny Edward Maciejewski z Nikielkowa
złożył na piśmie interpelację o zmianę zapisów
w planach przestrzennego zagospodarowania,
mających ułatwić rozwój budownictwa
mieszkaniowego na wsiach. Problem dotyczy
w szczególności Wójtowa i Nikielkowa. W planie
przestrzennym gminy jest zapis zakazujący
wydania pozwolenia na budowę domu jeżeli po
jego wybudowaniu nie będzie możliwości
podłączenia budynku do instalacji sanitarnej,
której nie ma. Propozycja radnego zmierza do
zmiany i uchwalenia zapisu dopuszczającego
gromadzenie nieczystości w zamkniętych
zbiornikach. W komentarzu do złożonej
interpelacji radny powiedział - przepisy tworzą
ludzie i ludzie powinni je zmieniać dla dobra
ogółu.
Radna Halina Bronka, reprezentująca Stare
Miasto, wnioskowała o załatwienie kilku spraw.
Prosiła o przedstawianie podczas sesji /na
telebimie/ dorobku wsi, a nie tylko miasta.
Powiedziała - jest w terenie wiele ciekawych

miejsc, które warto pokazać i promować.
Następnie nawiązała do złożonej przed kilkoma
miesiącami interpelacji w sprawie remontu
przydrożnych kapliczek, prosząc o szybszy ich
remont. W kolejnym punkcie domagała się
likwidacji dzikich wysypisk, a raczej miejsc
niekontrolowanego gromadzenia śmieci, w jej
dzielnicy. Wnioskowała o określenie osób
odpowiedzialnych za usługi, które są
wykonywane na terenie miasta. Kolejna jej
interpelacja dotyczyła przystanku autobusowego
dla wysiadających na ulicy Warmińskiej.
O udzielenie odpowiedzi prosiła na piśmie.
Kolejna ważna interpelacja złożona na piśmie
dotyczyła funkcjonowania i składu Rad
Nadzorczych w spółkach gminy (cytuję jej treść
z zapisu elektronicznego - Proszę o wyjaśnienie
i potwierdzenie, że na dzień złożenia zapytania
członkowie Rad Nadzorczych spółek i zakładów
mają uprawnienia zakończone zdanym
egzaminem przed Państwową Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa. Proszę o podanie
składów osobowych Rad Nadzorczych i sposobu
sprawowania nadzoru nad ww. spółkami).
Radny Tomasz Michałowski ze Starego
Miasta złożył na piśmie interpelację w sprawie
naprawy jezdni ulicy Traugutta. Przekazał prośbę
mieszkańców ulicy Granicznej w sprawie
ponownego zagospodarowania płyt jumbo. Płyty
te, jako pozostałość po remoncie kapitalnym
ulicy Granicznej, utwardziłyby drogę gruntową
będącą jej przedłużeniem, przy której budują się
domy. Prosił o ustalenie osób odpowiedzialnych
za porządek wszystkich miejsc na terenie gminy.
Radny Maciejewski, jako sołtys wsi
Nikielkowo, poprzez burmistrzów apelował do
władz powiatu o usunięcie przełomów zimowych
na drodze powiatowej z Barczewa do Bartołt.
- Służba drogowa powiatu jest niesprawna, to
skandal - dodał na zakończenie.
Radny Jan Połowianiuk z Osiedla Domków
Jednorodzinnych interpelował w sprawie
budowy chodnika na ulicy Orzeszkowej. - Pytam
na jakim etapie jest inwestycja, pytam wprost
kiedy się rozpocznie - powiedział radny.
Radny Andrzej Moszczyński z Łęgajn
domagał się uregulowania stosunków wodnych
na ulicy Lipowej. Powiedział - jest projekt, czas te
prace wykonać. - Oznajmił, że niezbędnej
naprawy wymaga droga prowadząca do szkoły.
- Po zimowych roztopach i ostatnich deszczach

Firma „AdamS” w Barczewie. Rozmowa z panem Stefanem Pawlikiem,
dyrektorem zakładu produkcyjnego firmy „AdamS” w Barczewie
Idąc w górę ulicą Grottgera - poprzeczną do
ulicy Kościuszki - dochodzimy do byłych murów
więziennych, za którymi „ukryty” jest jeden
z najnowocześniejszych zakładów pracy w naszej
gminie. W zabudowaniach po byłym Zakładzie
Obróbki Drewna i w następstwie po
zlikwidowanym Gospodarstwie Pomocniczym
Zakładu Karnego, usadowił się jeden z zakładów
firmy „Adams” własność Henryka Pędzicha
z Mrągowa.
Stefan Pawlik - Kontakt Firmy „AdamS”
z Barczewem nawiązał się w 2007 roku.
W wydzierżawionych obiektach Zakładu Karnego
zaczęliśmy przygotowania do produkcji okien
PCV. Produkcja był niewielka. W większości
zatrudnialiśmy skazanych. W 2009 roku
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jest nieprzejezdna. Pojazdy wjeżdżają na
chodnik. Zagraża to bezpieczeństwu dzieci
szkolnych. Wnioskuję o odwodnienie terenu. –
Poza tym apelował o usunięcie wyłomów na ulicy
Grabowej i planowany remont cząstkowy na
ulicy Dębowej.
Radny Jarosław Bonus z Osiedla Słonecznego interpelował w sprawie utwardzenia
odcinka drogi osiedlowej, łączącej bloki
mieszkalne i garaże z ulicą położoną vis-a-vis
sklepu „Stokrotka”.
Radny Krzysztof Ludwiniak z Barczewka
apelował o spowodowanie wycięcia „zakrzaczeń” na poboczach dróg powiatowych.
Stwierdził, że wiele poboczy jest rozmytych
przez opady.
Radny Zbigniew Chlubicki z Wójtowa,
solidaryzując się ze swoim kolegą, radnym
Maciejewskim powiedział - widzę potrzebę
szybkiego remontu drogi łączącej Nikielkowo
i Wójtowo. Należy poczynić starania do
przebudowy wiaduktu nad torami w Nikielkowie.
Poinformował Radę o dużym zagrożeniu
bezpieczeństwa poruszających się dzieci po ulicy
Jaśminowej w Wójtowe. Natężenie ruchu
ciężkiego transportu samochodowego na tej ulicy
jest już dużym problemem.
Zapytania sołtysów i przewodniczących Rad
Osiedli
Przewodniczący Osiedla Nowe Miasto
Przemysław Sobiczewski zgłosił pod adresem
burmistrza jedenaście zapytań dotyczących
swego osiedla.
Przewodniczący Osiedla Domków Jednorodzinnych Jan Komsta zgłosił trzy zapytania.
Wszystkie one dotyczyły remontu ulic:
Orzeszkowej, Szczepańskiego i Nowodworcowej.
Przewodniczący Osiedla Stare Miasto
Włodzimierz Staniszewski zapytał dlaczego na
sesji Rady Miejskiej nie jest odczytywana treść
projektów uchwał. Nie ma możliwości
dowiedzieć się o co w nich chodzi.
Burmistrz Lech Nitkowski szczegółowo
odpowiadał na interpelacje i zapytania. Na
większość poruszanych spraw da odpowiedź na
piśmie.
Jan Krakowiak

w Zakładzie Karny, po wybudowaniu nowego
aresztu i po odgrodzeniu murem części
penitencjarnej od produkcyjnej, teren po POD
wraz z zabudowaniami został przekazany we
władanie Starostwu Powiatowemu w Olsztynie.
Starostwo ogłosiło przetarg na jego sprzedaż. Pan
Henryk Pędzich w przetargu nieograniczonym
nabył te nieruchomości i przystąpił do ich
modernizacji i przebudowy. Obecny stan i wygląd
to efekt pracy niespełna dwóch lat. Dysponujemy
dwoma nowoczesnymi halami produkcyjnymi,
jedna 4100 m2, druga 1500 m2. Jest przestrzeń i
swoboda do produkcji tego typu. W ubiegłym roku
pod koniec kwietnia rozpoczęliśmy produkcję
stolarki PCV w nowych warunkach. Aktualnie
pracujemy na 5 liniach produkcyjnych. W tym
roku rozpoczęliśmy produkcję stolarki
budowlanej z aluminium.

fot. Zb. Kozłowski
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Historia

Barczewskie Kalendarium
Czerwiec
1.06.1848 - w Barczewie zawiązał się komitet zbiórki
funduszy na żywność dla przebywających w mieście
uchodźców z Królestwa Polskiego.
1.06.1991 - w Wipsowie utworzono nową parafię pw.
św. Jana Vianney.
1.06.1991 - na terenie miasta i gminy zamieszkiwało
15150 mieszkańców, z tego w Barczewie 7402 osoby.
4.06.1996 - w Barczewie włączono do eksploatacji
nową stację elektroenergetyczną.
6.06.1356 - biskup Jan II Stryprock, na założyciela
grodu nad Pisą, wyznaczył Henryka z Łajs.
6.06.1931 - w Brześciu urodził się ks. Józef Walski.
Był pierwszym proboszczem w parafii pw. św. Jana
Vianney w Wipsowie.
7.06.1987 - podczas akademii Święta Ludowego
w MGOK w Barczewie wystąpiły zespoły z „Przyzakładowego Klubu z Kombinatu Łęgajny”.
13.06.1951 - młodzież szkolna i nauczyciele z Barczewa wzięli udział w Plebiscycie Pokoju.
13.06.1957 - w Barczewie do sakramentu
bierzmowania przystąpiło 537 osób.
13.06.2003 - w Barczewie odbył się Gminny Zjazd
Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego.
13 czerwca - począwszy od XIV wieku, każdego roku
w kościele św. Andrzeja Apostoła w Barczewie miał
miejsce odpust na św. Antoniego Padewskiego.
14.06.1984 - funkcję kapelana więziennego w Zakładzie Karnym w Barczewie objął o. Z. Krzystek.
14.06.2001 - zmarł Kazimierz Olechowski, działacz
społeczno-młodzieżowy, przewodniczący Koła
Emerytów i Rencistów SW przy Zakładzie Karnym
w Barczewie.
16.06.1903 -w wyborach do niemieckiego parlamentu
zwyciężył ks. kanonik Hirschberg. Był długoletnim
proboszczem parafii w Barczewie.
19.06.1840 - wyznawcy kościoła ewangelickoaugsburskiego w Wartemborku podarowali królowi
Fryderykowi Wilhelmowi III rycinę wnętrza domu
bożego znajdującego się w skrzydle dawnego zamku
biskupiego.
20.06.1981 - inspektorem oświaty i wychowania
w Barczewie został Henryk Dobkowski.
20.06.1987 - przełożonym i ekonomem barczewskiego klasztoru w Barczewie został o. Zbigniew (Jan
Krzystek)
21.06.2002 - Gimnazjum nr 1 w Barczewie uroczyście
pożegnało swoich pierwszych absolwentów.
22.06.1946 - wojewoda olsztyński wydał odezwę
wzywającą do zaprzestania grabieży ludności
warmińskiej.
23.06.2001 - Barczewko obchodziło 625-lecie
lokowania wsi.
24.06.2001 - w Barczewie odbyło się referendum za
odwołaniem Rady Miejskiej.
26.06.1945 - uchylono zakaz korzystania z radiowych
odbiorników lampowych i detektorowych.
26.06.1993 - Muzeum Feliksa Nowowiejskiego
zwiedzali członkowie chóru jego imienia z Tarnowa
Podgórskiego k. Poznania.
28.06.1891 - ukazał się ostatni numer tygodnika
„Nowiny Warmińskie”, który redagowali: Aleksander
Nowacki, Józef Siemianowski i Eugeniusz Buchholz.
28.06.1940 - w Łomży urodził się Mirosław Ciborowski, muzyk, chórzysta, animator życia kulturalnego w Barczewie.
28.06.1999 - uchwałą Rady Miejskiej skwer
usytuowany w Barczewie, pomiędzy ulicami
Mickiewicza i Kopernika nazwano „Skwerem
Partnerstwa”.
29.06.1966 - zmarł Józef Olk, działacz warmiński,
bibliotekarz i rzeźbiarz ludowy; w okresie plebiscytu
członek Polskiej Rady Ludowej.
29.06.1994 - na sesji Rady Miejskiej w Barczewie
wybrano na burmistrza Barczewa Antoniego
Ropelewskiego .
31.06.1949 - biblioteka w Ramsowie liczyła 64
czytelników.
31.06.2001 - Barczewo gościło delegację z Węgier
z Danutą Kiss, byłą mieszkanką ziemi barczewskiej.
Wojciech Zenderowski

Na 635-lecie Barczewka
(niem. Alt. Wartenburg)
Kronikarz zakonu krzyżackiego Piotr
z Dusburga, pisze w kronice, że urzędujący
biskup warmiński Eberhard z Nysy, za radą
wielkiego mistrza Wernera von Orseln, w roku
1325 zlecił Fryderykowi z Liebenzelle budowę
pierwszej w tej części Warmii, strażnicy
biskupów warmińskich dla obrony i zabezpieczenia południowej granicy. Tak zapewne
powstał drewniano-ziemny zamek, zwany
strażnicą lub zamkiem warownym - Wartberg.
Tenże kasztel Wartberg stał przy ujściu potoku
Orzechówki do jeziora Wadąg, na wzniesieniu,
w pobliżu dzisiejszej wsi Barczewko, przy
szlaku handlowym łączącym Dobre Miasto ze
Szczytnem. Pod względem strategicznym jego
lokalizacja nie była korzystna. Mimo to już
w 1329 roku, przy warowni powstała osada,
wymieniana jako „Castrum Wartembergue”.
W innych dokumentach - „Antiqua civitas
Wartberg”. Wirgand von Marburg w swojej
kronice opisał najazd Litwinów pod wodzą

pierwszy kościół. W 1452 roku proboszczem był
Tomasz Bentar. Zgodnie z przywilejem
zasadźcą i pierwszym sołtysem był Henryk
Schulz von Blankensee. W 1701 roku wieś
zwano Alt-Wartenburg, a miejscowi - Stary
Wartembork.
Z monografii wsi kościelnej można
wyczytać, że dnia 5 października 1385 roku
biskup Laurentius Hunderfrewde stracił
przywilej posiadania młyna. Ponadto w dniu 11
grudnia 1405 roku wioska otrzymała dodatkowo
9,5 włóki lasu i 10,5 łąk, natomiast 28 marca
1575 roku - kolejne 10 włók lasu i 20 morgów
królewskich włości. Potem w czasie wojny
polsko-krzyżackiej, w latach 1519-1521, wieś
została doszczętnie spustoszona, natomiast
kościół zniszczony. Po jego odbudowie biskup
warmiński Marcin Kromer 13 marca 1582 roku
konsekrował go ku czci św. Katarzyny. W 1579
roku we wsi gospodarowało 10 chłopów.
W 1586 wieś liczyła 67 włók czynszowych.

książąt Kiejstuta i Olgierda. Po dwóch tygodniach oblężenia, o świcie, na Trzech Króli,
6 stycznia 1354 roku wojska podeszły pod gród.
Po krótkiej walce podłożyli ogień, który
najpierw strawił niżej położone domostwa,
a później - wyżej położony zamek warowny.
Litwini okrutnie obeszli się z miejscową
ludnością. Tak przestał istnieć Wartberg.
Dziesięć lat później, w widłach rzek Pisy
i Kiermas, za urzędowania biskupa Jana II
Stryprocka, 6 czerwca 1364 roku lokowano
nowe miasto, zatrzymując dawną nazwę
Wartberg. Po niemalże dwudziestu latach,
w bliskiej odległości od zniszczonego przez
Litwinów zamku warownego, powstała nowa
wieś kościelna, występująca pod nazwą
Aldewartenberg względnie Aldenwartenberk.
Pierwsza pisana wzmianka o wsi kościelnej
pochodzi z 5 lutego 1369 roku, jednak dopiero 9
czerwca 1376 roku, biskup warmiński Henryk
III Sorbom odnowił dokument lokacyjny wsi na
prawie chełmińskim. W przywileju zapisał dla
wioski 80 włók, w tym 8 dla Schulza i 4 dla
proboszcza. W tym czasie został zbudowany

Istniały karczma i młyn. Kroniki odnotowały
kolejny przywilej wiejski z 1 marca 1588 roku,
nadany przez biskupa warmińskiego Marcina
Kromera. W 1656 roku we wsi mieszkało
3 sołtysów i 26 chłopów. W czasie wojny
polsko-szwedzkiej, po 1656 roku, kościół i wieś
zostały spalone i następnie odbudowane.
W 1688 roku obszar wsi wynosił 80 włók,
z których 29 leżało odłogiem, gospodarowało
wówczas 3 sołtysów, 16 chłopów, 6 zagrodników, kowal, krawiec oraz szewc. Z tego
okresu pochodzi kuźnia i karczma.
Dzięki fundacji ks. Szymona Rapierskiego
w latach 1782-1784 zbudowano nowy kościół,
który 10 października 1784 roku konsekrował
ku czci św. Wawrzyńca i św. Katarzyny biskup
Ignacy Krasicki. Po pożarze w 1892 roku
dobudowano transept. W latach 1889-1893
kościół został rozbudowany i ozdobiony nowoczesną polichromią, a następnie w dniu 17
października 1893 roku został konsekrowany
przez biskupa Andrzeja Thiela.
Kościół charakteryzuje się obszerną,
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Historia

20 lat temu, na Boże Ciało. „Nowiny Barczewskie”
Było to w czwartek, 30 maja 1991 roku
podczas procesji Bożego Ciała, kiedy
rozprowadzono cały czerwcowy nakład
samorządowej gazety „Nowiny Barczewskie”.
Sam redaktor naczelny zainstalował swój punkt
kolporterski przy ratuszu i nie musiał zbytnio
namawiać przechodniów do kupna pierwszego
po wojnie, w grodzie nad Pisą, numeru miejskiej
gazety. Dla mieszkańców było to wielkie
wydarzenie. Gazetę rozchwytywano jak świeże
bułeczki, a przecież składała się zaledwie
z sześciu stroniczek formatu A-4. Na pierwszej
stronie „Nowin Barczewskich” redaktor
Ciąg dalszy ze str. 17

trójnawową halą, z transeptem, prezbiterium
i zakrystią, utrzymaną w stylu neoromańskim.
Sklepienie - korpus krzyżowo-żebrowy, wsparty
na okrągłych kolumnach z kapitelami.
Kazalnica i chrzcielnica - rokokowe. Najcenniejszym zabytkiem jest późnogotycka, złocona
monstrancja barokowa z 1757 roku, ufundowana przez proboszcza księdza Szymona
Rapierskiego, krucyfiks z XVIII w., a także
pochodzący z 1614 roku srebrny, złocony
kielich renesansowy, filigranowej roboty.
Wyposażenie wnętrza to m.in. obraz św. Izydora
z XVIII w., w rokokowej ramie oraz barokowy
konfesjonał i duży zespół rzeźb z XVII i XVIII
w. Ponadto przy kościele stoi krzyż misyjny
z 1845 roku. Na dachu wieży widnieje
chorągiewka z datą 1784. We wsi znajdują się:
kapliczka z 1 poł. XIX w. (przy domu nr 69),
kapliczka z pocz. XX w. (przy domu nr 65) oraz
zabytkowy cmentarz rzymskokatolicki.
W roku 1783 w Barczewku było 65 domów,
a w 1861 wieś zamieszkiwało 648 katolików
i tylko jeden ewangelik, z tego 638
posługujących się językiem polskim, a 11 niemieckim.
W roku 1882 we wsi założono polską
biblioteczkę Towarzystwa Czytelni Ludowych,
która funkcjonowała do 1891 roku. W latach
1920-1926 działała polska biblioteczka,
założona w okresie plebiscytu, będąca
oddziałem Centralnej Biblioteki Polskiej
w Niemczech. Natomiast szkoła istniała już
w XVI wieku i podlegała wyłącznemu
nadzorowi biskupa warmińskiego. Zasłużonym
nauczycielem z tego okresu był m.in. Mateusz
Grunenberg. Polską szkołę zbudowano w 1902
roku. Jej pierwszym dyrektorem był Teodor
Menzla. W owym czasie, w czterooddziałowej
szkole zatrudnionych było 4 nauczycieli. W roku
1910 do szkoły uczęszczało 191 uczniów,
z czego 25% stanowiły dzieci niemieckojęzyczne, 61% polskojęzyczne, 14% dwujęzyczne. Do Związku Polaków w Niemczech w
latach 1922-1939 w Barczewku należało 12
osób. W 1912 roku powstało Polskie Kółko
Rolnicze i towarzystwo ludowe. W plebiscycie
1920 roku oddano 543 głosy za Niemcami i 80
za Polską.
25 stycznia 1945 roku do Barczewka
wkroczyły wojska Armii Radzieckiej, przynosząc mieszkańcom wiele krzywd. Po roku 1945
Barczewko stało się wsią sołecką.
Opr. Wojciech Zenderowski
Rycina, oryginał w zbiorach autora
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naczelny zwrócił się do Czytelników z informacją, że redakcja gazety chce na łamach
miesięcznika przekazywać wiadomości o najważniejszych pracach i decyzjach samorządu
oraz zachęcił wszystkich, którzy zechcą coś
napisać - wiadomość, notatkę, reportaż - aby
uczynili to w gazecie.
W stopce redakcyjnej pierwszego numeru
zawarto informacje: „Nowiny Barczewskie” gazeta samorządowa. Redagują: Jadwiga
Gwiazda-Szmit, Jerzy Kowalski, Krystyna
Lech, Bernard Matłoka, Jerzy Paczkowski,
Wojciech Przywieczewski (Przywieczerski),
Tadeusz Rynkiewicz, Zbigniew Szmit.
Nikt nie przejmował się zbytnio tym, że
pierwszy numer wyglądał jak informacyjny
biuletyn. Taki był początek. Potem, pod datą 30
maja 1991 roku, zapisano w kronice miasta
Barczewa, że „…w dniu obchodów Bożego
Ciała, ukazał się w powojennej historii miasta
pierwszy numer gazety samorządowej pt.
„Nowiny Barczewskie”. Twórcom gazety
należą się duże słowa uznania.”
Przypomnijmy, że pomysłodawcą redagowania i wydawania samorządowej gazety w rodzinnym Barczewie był Tadeusz Rynkiewicz.
Realizacja pomysłu stała się realna dopiero
w roku 1989, po przemianach ustrojowych
w kraju. W tym czasie z podobnymi zamiarami
wydawniczymi w Barczewie nosiło się kilka

osób, które mówiły o takiej potrzebie wydania
lokalnej gazety. Podobne zdanie mieli członkowie Komitetu Obywatelskiego w Barczewie.
Stąd u wielu osób ten sam pomysł, ale inny co do
późniejszej formy „Nowin Barczewskich”. Po
uzyskaniu ustnego przyzwolenia na gazetę,
zawiązało się nieformalne kolegium redakcyjne
w osobach: Krystyna Lech, Danuta Łowkiel,
Bernard Matłoka i Mirosław Gałęziewski. Na
pierwszą redakcję wybrano pomieszczenie
w Miejskiej Bibliotece przy ul. Mostowej 2,
a pierwsze spotkanie kolegium redakcyjnego
odbyło się już w marcu 1991 roku.
Przypomnijmy, że „Nowiny Barczewskie”
zostały wydrukowane w garażowej poligrafii,
a komfortem wydawniczym dla zespołu redakcyjnego było posiadanie przez brata
Waldemara Gałęziewskiego, Mirosława, składu
komputerowego. Pojawienie się prywatnego
zakładu poligraficznego w mieście było istnym
zrządzeniem losu. Natomiast ambicją kolegium
redakcyjnego było to, by pierwszy numer dotarł
do rąk czytelników w dniu procesji Bożego
Ciała. I tak się stało. W roku 1991 ukazało się
sześć numerów, a nakład pierwszego numeru
gazety wynosił ponad 300 egzemplarzy.
Wojciech Zenderowski

Kto pamięta tamte lata?

W dzisiejszym numerze „Wiadomości Barczewskich” publikujemy wyjątkową fotografię.
W otoczeniu uczniów nie trudno rozpoznać Franciszka Iwanowskiego, który 21 czerwca 1946 roku
rozpoczął pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej w Barczewie. Potem był założycielem
i pierwszym kierownikiem Powiatowej Biblioteki Publicznej w Barczewie, którą kierował w latach
1946-1949. W latach 1950-1955 był nauczycielem, w tym od 1950 do 1951 r. kierownikiem Szkoły
Podstawowej dla Pracujących w Barczewie. W 1964 roku opuścił miasto.
Prosimy naszych Czytelników o pomoc w ustaleniu imion i nazwisk osób uwiecznionych na
fotografii oraz roku, w którym została ona wykonana.
W. Zenderowski
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KOMUNIKAT SPORTOWY
W dniu 22 maja 2011 w halach sportowych
w Dobrym Mieście (Hala Miejska
i Hala LO) rozegrano VI Edycję Mistrzostw
Powiatu Olsztyńskiego w Halowej Amatorskiej
Piłce Siatkowej Mężczyzn. Do udziału
w turnieju zgłosiło się 6 reprezentacji gminnych
powiatu olsztyńskiego: Barczewo, Dobre
Miasto, Dywity, Jonkowo, Purda, Świątki.
Organizatorami zawodów byli: Rada Sportu
Powiatu Olsztyńskiego, Liceum i Miejska Hala
Sportowa w Dobrym Mieście.
Wyniki meczy - GR. 1 - Miejska Hala
Sportowa
1 mecz: Dywity - Świątki - 1:2
(25:18, 21:25, 14:16)
2 mecz: Barczewo - Dywity - 2:1
(15:23, 23:25, 15:10)
3 mecz: Świątki - Barczewo - 0:2
(18:25, 17:25)
Wyniki meczy - GR. 2 - Hala Sportowa
Liceum
1 mecz: Jonkowo - Purda - 0:2
(20:25, 18:25)
2 mecz: Dobre Miasto - Jonkowo - 2:0
(25:14, 25:16)
3 mecz: Purda - Dobre Miasto - 1:2
(14:25, 29:27, 8:15)
Mecze półfinałowe
1 mecz: D. Miasto - Dywity - 2:0
(25:16, 25:23)
2 mecz: Purda - Barczewo - 2:1
(25:19, 18:25, 15:10)
Mecz o III miejsce
Barczewo - Dywity - 1:2 (25:21, 14:25, 9:15)
Mecz o I miejsce
Dobre Miasto - Purda - 2:0 (25:18, 25:23)

TABELA KOŃCOWA MISTRZOSTW
POWIATU
I m-ce repr. gminy Dobre Miasto (PRIB) Puchar Starosty Olsztyńskiego
II m-ce repr. gminy Purda - Puchar Burmistrza
Dobrego Miasta
III m-ce repr. gminy Dywity - Puchar Związku
Gmin Warmińsko - Mazurskich
IV m-ce repr. gminy Barczewo - Puchar
Przewodniczącej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Dobrym Mieście
V m-ce repr. gminy Świątki - Puchar Starostwa
Powiatowego
VI m-ce repr. gminy Jonkowo - Puchar
Starostwa Powiatowego.
Wyróżnienia w postaci statuetek otrzymali:
1. Krzysztof Pawlak - Dobre Miasto - MVP
Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego - fundator
pani Dorota Liszewska - Sklep Przemysłowo Spożywczy w Dobrym Mieście
2. Mateusz Ruciński - Dobre Miasto - najlepszy
rozgrywający - fundator Starostwo Powiatowe
w Olsztynie
3. Daniel Żyźniewski - Purda - najlepiej
zagrywający - fundator Starostwo Powiatowe
4. Bartosz Łukasiak - Purda - najlepszy
atakujący - fundator Starostwo Powiatowe.
Na statuetkę Fair Play (będzie wręczana
w innym terminie) zasłużył sportowiec - siatkarz
reprezentujący gminę Purda - Przemysław
Wawrzyniak, który po odgwizdaniu przez
sędziego koniec seta na korzyść Purdy w meczu
z Dobrym Miastem, przyznał się, że piłka lekko
otarła go po palcach. Wzbudził tym zdziwienie
wszystkich obecnych na sali, ale po chwili
otrzymał brawa od kibiców oraz siatkarzy
drużyny przeciwnej i sędziego. Postawa godna
naśladowania, jednakże jak rzadko praktykowana nawet na najwyższych szczeblach
rozgrywek. Obecna na zawodach pani burmistrz
Beata Harań obiecała ufundować statuetkę za
rzadko spotykaną postawę prawdziwego

sportowca. Tak trzymać kolego Przemku.
Sędziowie główni:
Hala Miejska - Mieczysław Rosicka
Hala LO - Jarosław Ustjanowski
Pomoc sędziowska i organizacyjna: Ryszard
Janik, Michał Ścibosz, Marek Ruciński, Andrzej
Kuptel.
Na zawodach obecni byli: p. Beata Harań zastępca burmistrza Dobrego Miasta,
przedstawiciele Rady Sportu Powiatu
Olsztyńskiego: Joanna Bonus, Mieczysław
Rosicka, Ryszard Żyźniewski.
Oprócz pucharów, które otrzymały
wszystkie uczestniczące reprezentacje gmin,
również wszystkie otrzymały dyplomy od
Starostwa i Związku Gmin WarmińskoMazurskich. Trzy najlepsze reprezentacje
gminne otrzymały medale (fundator Starostwo
Powiatowe w Olsztynie) oraz upominki
ofiarowane przez Burmistrza Dobrego Miasta.
Organizatorzy Mistrzostw składają
serdeczne podziękowania osobom, instytucjom
i firmom, które wsparły nasze zawody
finansowo, rzeczowo i organizacyjnie, a m.in:
- Starostwo Powiatowe w Olsztynie
- Burmistrz Dobrego Miasta
- Urząd Gminy w Purdzie
- Związek Gmin Warmińsko - Mazurskich
- Pani Dorota Liszewska - Sklep Przemysłowo Spożywczy
- Pan Grzegorz Sokołowski
- Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego
w Dobrym Mieście
- Kierownictwo Miejskiej Hali Sportowej
w Dobrym Mieście
- PHU „KASIA” Puchary, Medale
- Wydział Promocji, Informacji i Rozwoju
Starostwa Powiatowego
- Wydział Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej
Starostwa Powiatowego
Opracował: R. Żyźniewski
Napisała: N. Żyźniewska

„Piłkarska kadra czeka” na młodych zawodników
z Barczewa
Na początku czerwca br., na stadionie przy ul. Sybiraków w Olsztynie
rozegrany został finał wojewódzki Turnieju LZS w piłce nożnej chłopców „Piłkarska
Kadra Czeka 2011” (rocznik 96-97).
W spotkaniu tym drużyna z Gimnazjum nr 1 w Barczewie w składzie: Bartosz
Barbarski, Kewin Częścik, Rafał Kowszun, Damian Lenkiewicz, Adrian Oleszczak,
Dawid Parakiewicz, Mateusz Perzanowski, Adam Pruchniewski, Denis Sahan,
Michał Wilczyński, Michał Skrzyński, Mateusz Wojniak, Sebastian Kornatowski,
Kamil Onufryjenko, pod kierunkiem trenera, pana Rafała Wysockiego,
zaprezentowała tak wysoki poziom gry i chęć walki, że zdobyła główną nagrodę Puchar Warmińsko-Mazurskiego Zrzeszenia LZS, a także dwie nagrody
indywidualne: dla najlepszego zawodnika - Sebastian Kornatowski i dla najlepszego
bramkarza - Michał Wilczyński.
Swoje umiejętności zawodnicy zaprezentowali szczególnie podczas meczu o
pierwsze miejsce, podczas którego pokonali swych rywali z Gimnazjum Grabowafot. www.lzs.gminalubawa.pl
Wałdyk 6:0.
Pod koniec czerwca barczewska drużyna weźmie udział, jako jedna z szesnastu, w ogólnopolskim turnieju w Słubicach.
Gratulujemy zawodnikom oraz trenerowi i życzymy dalszych sukcesów.
Redakcja
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Informacje
Lamkowo stolicą szkolnego baseballu
szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011
W piątek 27 maja 2011 roku na stadionie
w Małdytach odbył się finał wojewódzki
Szkolnego Związku Sportowego Szkół
Podstawowych w baseballu. W walce o tytuł
najlepszej szkoły podstawowej Warmii i Mazur
walczyli uczniowie z SP Zajączkowo Lubawskie,
SP Tylice, SP Jamielnik, SP Małdyty, SP Lamkowo
i SP Bartołty Wlk.

ważyły się losy zwycięstw. W grupie A o zajętych
miejscach decydowały i małe punkty
i bezpośrednie spotkania. W turnieju
3 zawodników wybiło na odległość ponad 50 m
poza ogrodzenie boisk. W meczach o miejsca
wszystkie drużyny zwycięskie potrzebowały

8 punktów żeby wygrać! Mecze te oprócz walki
o brąz do ostatniego uderzenia piłki trzymały
w napięciu. Zwycięstwo Lamkowa, drużyny,
w której składzie prym wiodły dziewczęta
/większość zespołu - 6/, może dziwić, ale baseball
to jedyna dyscyplina sportu, w której dziewczęta
mogą grać razem z chłopcami - a te grały
fantastycznie. Zawody doskonale zorganizowane
przez Piotra Dotkę - nauczyciela i trenera
z Małdyt. Puchary, medale, nagrody ufundowane
przez ZW SZS w Olsztynie, wójta Małdyt, Ala
Koproskiego /USA/ wręczali - wójt Antoni
Smolak, dyrektor SP Małdyty Czesław Rolka
i sędzia główny zawodów - trener Yankees
Działdowo Zdzisław Ziółkowski. Organizatorzy
dziękują uczniom Gimnazjum Nr 2 w Działdowie,
którzy sędziowali i prowadzili zapis protokołów
meczowych - Wiktorii Banasiak, Marcie
Chądzyńskiej, Klaudii Równej, Michałowi
Lewandowskiemu, Patrykowi Maliszewskiemu
i Sebastianowi Demskiemu.
Złoci medaliści SP Lamkowo - Krzysztof
Kostrzewa, Paweł Kostrzewa, Radosław Milczek,
Karolina Wrocławska, Monika Maciążek,
Adrianna Majewska, Mariola Trojanowska,
Wiktoria Głodkowska, Marta Bucińska, Patryk
Krupa - trener Szymon Kurdynowski.
Srebrni medaliści SP Zajączkowo Lub. - Radosław
Wolski, Błażej Karczewski, Krystian Dąbrowski,
Maciej Seweryn, Mariusz Nadolski, Kacper
Antoszewski, Wiktoria Kordalska, Maciej Bączek,
Barbara Jankowska, Sylwester Gruźlewski,
Mateusz Karczewski, Dawid Petrykowski - trener
Dorota Nowińska.
Brązowi medaliści SP Małdyty - Wojciech
Bakunowicz, Paweł Zdunkiewicz, Piotr
Chmielewski, Patryk Melnyk, Bartłomiej
Kwaśniewski, Piotr Walczak, Karol Ukleja,
Łukasz Dubicki, Karolina Malinowska, Jakub
Masłowski, Przemysław Warenik, Wojciech
Witkowski- trener Piotr Dotka.
Bartołty Wielkie: Joanna Przywóska, Anna
Storoniańska, Aleksandra Sałwińska, Bartosz
Obuchowicz, Jakub Ciemerych, Hanna
Kaczyńska, Emilia Grygas, Bartłomiej Balcer,
Weronika Konrad.
Sędzia główny zawodów Zdzisław Ziółkowski.
Szymon Kurdynowski

i miejscowości położonych bliżej Jezioran. Na
początku zatrudnialiśmy wszystkich chętnych.
Część załogi się wykruszyła, ale mamy trzon,
wyszkolonych i zaangażowanych pracowników.
Ciągle są zmiany w zatrudnieniu lecz
kompletowanie dodatkowego zespołu załogi nie
trwa długo.
- Jak wygląda współpraca Państwa zakładu
z gminą?
- Ja nie mam żadnego problemu ze współpracą.
Korzystam często z usług spółek gminy.
Rozmawiamy z burmistrzem odnośnie powiększenia terenu pod przyszłą rozbudowę
zakładu. Właściciel, Pan Pędzich, jest zainteresowany kupnem terenu po byłym placu składowania tarcicy. Dalszy rozwój zakładu zależeć
będzie od koniunktury na rynku budownictwa.
Obecny kryzys nie daje możliwości prężnego
rozwoju. Ja, ze względu na swoje stanowisko w
zakładzie pracy, jestem łącznikiem pomiędzy
właścicielem firmy a miejscową władzą.
- Jest Pan również znany jako osoba publiczna.
Może powie Pan o sobie coś więcej?

- Mam prawie 55 lat. Od 1984 roku jestem
mieszkańcem Barczewa. Tutaj w tym czasie
rozpocząłem pracę jako kierownik kotłowni
w Przedsiębiorstwie przy Zakładzie Karnym. Tą
największą, nieistniejącą już, kotłownię w mieście
uruchamiałem na początku swojej pracy
w Barczewie i likwidowałem w 2007 roku po
doprowadzeniu gazu do Barczewa i Zakładu
Karnego. W latach 2000 do 2007 roku pracowałem
jako dyrektor Gospodarstwa Pomocniczego przy
Zakładzie Karnym. W 2007 roku zatrudniłem się u
Pana Pędzicha i pracuję do dzisiaj. O mojej
aktywności publicznej powiem tak - w minionej
kadencji barczewskiego samorządu byłem
przewodniczącym Rady Osiedla Stare Miasto.
W tej kadencji ubiegałem się o mandat radnego do
Rady Miejskiej. Nie uzyskałem wystarczającego
poparcia i nie zostałem wybrany. Liczyłem na
poparcie ludzi, którzy mnie znają, ale okazało się,
że było ich za mało.
- Dziękuję za rozmowę Panie dyrektorze. Życzę
Panu i załodze sukcesu.
Jan Krakowiak

Wyniki w grupach:
Grupa A:
SP Małdyty - SP Tylice 15:5
SP Tylice - SP Lamkowo 8:6
SP Małdyty - SP Lamkowo 3:6
1. SP Lamkowo
2. SP Małdyty
3. SP Tylice

1 1 12:11
1 1 18:11
1 1 13:21

Bartłomiej Dias /SP Tylice/, Michał Kuciński /SP
Tylice/, Radosław Milczek /SP Lamkowo/
Nagrody dla najmłodszych zawodników /rocznik
2002!/ otrzymali:
Paweł Kostrzewa /SP Lamkowo/, Adrian Gorzka
/SP Jamielnik/

Grupa B:
SP Zajączkowo Lub. - SP Jamielnik 7:0
SP Jamielnik - SP Bartołty Wlk. 14:3
SP Zajączkowo Lub. - SP Bartołty Wlk. 7:5

Zawody stały na bardzo wysokim poziomie
sportowym a we wszystkich spotkaniach do końca

1. SP Zajączkowo Lub. 2 0 14:5
2. SP Jamielnik
1 1 14:10
3. SP Bartołty Wlk.
0 2 8:21
Mecz o miejsce V-VI SP Bartołty Wlk. - SP Tylice
8:7
Mecz o miejsce III - IV SP Małdyty - SP
Jamielnik 8:0
Mecz o I miejsce SP Lamkowo - SP Zajączkowo
Lub. 8:6
Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Województwa
Szkolnego Związku Sportowego Szkół
Podstawowych w baseballu:
1. SP Lamkowo
2. SP Zajączkowo Lubawskie
3. SP Małdyty
4. SP Jamielnik
5. SP Bartołty Wielkie
6. SP Tylice
MVP najlepszą zawodniczką Mistrzostw została
Karolina Wrocławska /SP Lamkowo/.
Nagrody indywidualne za wybicia poza boisko
/home run/ otrzymali:
Ciąg dalszy ze str. 16

Jan Krakowiak - Panie dyrektorze jakie są
szanse na zwiększenie produkcji i zatrudnienie
większej liczby pracowników?
- Wielkość produkcji limitują zamówienia. Należy
nadmienić, że w tym roku nastąpiło znaczne
załamanie na rynku budowlanym, chwilowa
recesja. Możliwości produkcyjne mamy duże,
jesteśmy w stanie wyprodukować nawet 1000
sztuk okien dziennie. Aktualnie zatrudniamy 87
pracowników, w tym 26 skazanych. Gdybyśmy
mieli uzyskać większą produkcję, powinniśmy
zwiększyć zatrudnienie do co najmniej 120 osób.
W zasadzie nie mamy problemów z rekrutacją
nowych pracowników. Przy zatrudnianiu
skazanych są ograniczenia, nie wszyscy
pensjonariusze ZK mogą pracować w naszym
zakładzie w warunkach wolnościowych.
Utrzymanie więźniów jest kosztowne i logistycznie trudne. Niezbędnych pracowników
rekrutujemy z terenu całej gminy. Pracują u nas
osoby przede wszystkim z Barczewa, ale też
z Krupolin, Wrócikowa, Ramsowa, Biedowa
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Informacje

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie
Dlaczego podwyżka?
Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków wysokość stawek opłat ustala się
corocznie, bez względu na formę prawną
przedsiębiorstwa wodociągowego, uwzględniając wszystkie uzasadnione koszty. Na terenie
miasta i gminy Barczewo taryfa obowiązuje
w okresie od lipca jednego roku kalendarzowego
do czerwca następnego roku.
Składniki wpływające na wysokość cen
taryfowych to m.in.
- koszty odprowadzania ścieków do urządzeń
olsztyńskich, koszty bezpośrednie utrzymania
ujęć i sieci wodnych i kanalizacyjnych, energia
elektryczna, analizy fiz.-chem., opłaty za
szczególne korzystanie ze środowiska, opłaty
techniczne (Dozór Techniczny), koszty
amortyzacji od posiadanego majątku, płace osób
zatrudnionych do obsługi urządzeń i sieci,
remonty, konserwacja, pozostałe koszty, takie
jak: podatki i opłaty niezależne od Spółki itp.
- koszty pośrednie: administracja, wydziały
pomocnicze, warsztaty itp.
Do niedawna niektóre miejscowości naszej
gminy zaopatrywane były w wodę z „obcych”
ujęć wodociągowych. Wiązały się z tym znaczne
opłaty dla podmiotów świadczących nam usługi,
takich jak PWIK Olsztyn i GO Łęgajny. To one
decydowały o podwyżkach. Dzięki inwestycjom

realizowanym przez Gminę Barczewo
w ostatnich czterech latach (ponad 100 km
wybudowanej infrastruktury wod.-kan.)
możliwe stało się zaopatrzenie wszystkich
mieszkańców naszej gminy w wodę z lokalnych
ujęć. Umożliwiło to ograniczenie kosztów
bezpośrednich, co miało przełożenie na
utrzymanie przez dwa ostatnie lata ceny wody na
jednym poziomie (taryfa 2009-2010, taryfa
2010-2011). W roku obecnym jest to wzrost
jedynie o wskaźnik inflacji.
Ścieki z miasta i gminy Barczewo
odprowadzane są poprzez kolektor K-8 do
Olsztyna i to one decydują w przeważającej
mierze o cenach i stawkach opłat ściekowych na
terenie naszej gminy. Pomimo wzrostu cen
olsztyńskich od stycznia br. o 7% Spółka
barczewska podniosła cenę ścieków o niecałe
6,5%. To również było możliwe dzięki
ograniczeniu kosztów w związku z realizacją
inwestycji gminnych i ZWIK Barczewo.
Planowane zmiany cen w okresie lipiec
2011 - czerwiec 2012 wyniosą:
- dla 1 m³ wody - 2,79 zł/m3, tj. wzrost o 0,14 zł
+ VAT (5,28%)
- opłaty abonamentowej dla wody 3,00
zł/odbiorcę/m-c
- opłaty abonamentowej za podlicznik - 1,05
zł/odbiorcę/m-c - bez zmian
- za odprowadzanie 1 m³ ścieków - 6,30 zł/m3,

tj. wzrost o 0,38 zł + VAT (6,42%)
- opłaty abonamentowej dla ścieków - 2,31
zł/odbiorcę/m-c - bez zmian.
Planowany wzrost opłat za wodę
i ścieki spowoduje miesięczny wzrost kosztów
utrzymania rodziny:
- korzystającej z usług wodociągowych
i kanalizacyjnych w przeliczeniu na 1 osobę (3
m3) o ok. 1,96 zł brutto.
- korzystającej z usług wodociągowych
w przeliczeniu na 1 osobę (3m3) o ok. 0,73 zł
brutto.
Planowane od 1 lipca 2011 ceny
i stawki opłat umożliwią utrzymanie tak dużej
infrastruktury wod.-kan. na terenie miasta
i gminy Barczewo oraz pozwolą na prowadzenie
zamierzonej działalności z uwzględnieniem:
- rozszerzenia zakresu podstawowych usług
wodno-kanalizacyjnych
- realizacji przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych
- realizacji przedsięwzięć racjonalizujących
zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków
- rozszerzenia zakresu dodatkowych usług, poza
działalnością podstawową.
Prezes ZWIK w Barczewie
Jacek Kasprzak

KOMUNIKAT

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki
dla odbiorców na terenie miasta i gminy Barczewo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Barczewie informuje, że na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) od dnia 1 lipca 2011 roku wchodzi
w życie nowa taryfa cen i stawek opłat za wodę i ścieki na terenie miasta i gminy Barczewo.
PREZES ZARZĄDU
Taryfa obowiązywać będzie przez okres 1 roku, tj. od 01.07.2011 r. do 30.06.2012 r.
Jacek Kasprzak

* do cen netto należy doliczyć obowiązujący podatek VAT
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Przetargi
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkami użytkowymi,
położonymi przy ulicy Obrońców Warszawy w Barczewie.
W skład nieruchomości wchodzą budynki dawnego młyna zbożowego i dawnej olejarni.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektów wynosi 1108,67 m2
Cena wywoławcza wynosi 180 000,00 zł - zwolniona od podatku VAT.
W skład proponowanych do sprzedaży nieruchomości wchodzą działki:
- Działka Nr 78/1 o powierzchni 122 m2, objęta księgą wieczystą KW NR OL1O/00130943/5.
- Działka Nr 78/3 o powierzchni 218 m2 , objęta księgą wieczystą KW NR OL1O/00128315/7.
Wybudowane na początku XX w. przylegające do siebie czterokondygnacyjne budynki wzniesione są w technologii tradycyjnej murowanej z cegły
ceramicznej. Do budynków doprowadzona jest instalacja elektryczna, wodociągowa oraz sanitarna. Budynki wymagają gruntownego remontu.
Przetarg odbędzie się 30 czerwca 2011 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.
Otwarcie przetargu o godzinie 10.00.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie
do dnia 27 czerwca 2011 r.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie w gotówce, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy
notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty przygotowania nieruchomości do zbycia oraz notarialne i sądowe.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z ważnych powodów.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego w Barczewie pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetargi na nieruchomości stanowiące własność Gminy Barczewo
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie gminy Barczewo,
przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną.
1. Obręb ewidencyjny Kaplityny, gmina Barczewo:
Działka NR 187/9 o pow. 900 m2
Cena wywoławcza 83 925,00 zł
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr OL1O/00139294/3.
Działka nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o warunkach
zabudowy. Zgodnie z ustaleniami decyzji działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym
z poddaszem użytkowym i garażem w bryle budynku.
2. Obręb ewidencyjny Barczewko, gmina Barczewo.
Działka NR 271 o pow. 488 m2
KW NR OL1O/00052091/6
Cena wywoławcza 24 600,00 zł
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o warunkach
zabudowy. Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym
z poddaszem użytkowym i garażem w bryle budynku.
3. Obręb ewidencyjny Wipsowo, gmina Barczewo.
Działka NR 199/4 o pow. 838 m2
KW NR OL1O/00046987/9
Cena wywoławcza 30 258,00 zł
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o warunkach
zabudowy. Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym
z poddaszem użytkowym i garażem w bryle budynku.
Przetargi odbędą się 30 czerwca 2011 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.
Otwarcie przetargów o godzinie 900.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie
do dnia 27 czerwca 2011 r.
Cena wywoławcza do przetargu jest ceną brutto. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie w
gotówce, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty przygotowania
nieruchomości do zbycia oraz notarialne i sądowe.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z ważnych powodów.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Barczewie pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszeń o przetargach dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Program:
16 lipca 2011 r. - Koncert muzyki wokalnej: 6 - osobowy Zespół Wokalny „Afable Conciniu” z Poznania
23 lipca 2011 r. - Koncert muzyki wokalno - instrumentalnej: 5 - osobowy Chór „Il Canto” z Warszawy
30 lipca 2011 r. - Koncert muzyki chóralnej: „Canzona” z Poznania
6 sierpnia 2011 r. - Koncert muzyki wokalnej: 6 - osobowy Zespół „Spirituals Singers Band” z Wrocławia
13 sierpnia 2011 r. - Koncert muzyki kameralnej (kwartet instrumentalny): Toruński Kwartet Dęty Blaszany
14 sierpnia 2011 r. - Koncert muzyki wokalno - instrumentalnej: Józef Frakstein – baryton,
Leszek Szarzyński – flet, Radosław Marzec - organy.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie:
www.ramsowofestiwal.pl lub u Dyrektora Organizacyjnego – Eleonora Mańkowska,
tel. 505 182 288.
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Piękny obiekt w Ruszajnach,
niedaleko Barczewa.
Sala bankietowa przystosowana do
wszelkiego rodzaju imprez
okolicznościowych m.in. wesela, chrzciny,
komunie, spotkania biznesowe, kuligi,
jubileusze, stypy i inne.

ZAPRASZAMY

www.barczewotransport.webpark.pl

MAREK JAKUBIAK, Ruszajny 34

