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Przyjęto nowatorskie pomysły zagospodarowania
zabytkowej przestrzeni publicznej trzech pięknych
obiektów w Barczewie...

www.barczewo.pl

Od Redaktora Naczelnego

Humor w obiektywie
fot. Mieczysław Szczepanik

3 maja, z działki na ogrodach „Sami Swoi”,
małoletni sprawca ukradł deski podłogowe
i budę dla psa. Toczy się postępowanie
wyjaśniające.
4 maja policja barczewska otrzymała
zgłoszenie, że z domu jednorodzinnego
skradziono biżuterię. W trakcie postępowania
wyjaśniającego policjanci ustalili, że sprawcą
kradzieży jest kolega syna właściciela
mieszkania. Podczas policyjnego przesłuchania sprawca przyznał się do popełnienia
czynu - to on przez okres 6 miesięcy
systematycznie podbierał z tego domu złote
precjoza. Skradzionych rzeczy pozbywał się
w komisie.
5 maja w Mokinach nieznany sprawca, po
uprzednim wyłamaniu drzwi do budynku
jednorodzinnego, ukradł pilarkę, opryskiwacz
i inne narzędzia ogrodnicze. Straty właściciel
szacuje na kwotę 1400 złotych.
7 maja w Wipsowie nieznany sprawca zerwał
kłódkę na drzwiach wejściowych do garażu
i ukradł zmagazynowane tam mienie: 6 wałów
przekaźnikowych do maszyn rolniczych,
lemiesz, półoś, a nawet ciężkie kowadło.
Wartość skradzionego łupu właściciel wycenił
na 12000 złotych.

WIADOMOSCI BARCZEWSKIE

8 maja mieszkanka Barczewa zgłosiła policji,
że z jej mieszkania zginęło 1200 złotych
Trwają czynności wyjaśniające kradzież.
10 maja nasi policjanci ujawnili kradzież
prądu elektrycznego.
12 maja w Łęgajnach nieznany sprawca zerwał
kłódkę z wlewu paliwa na baku koparki i ukradł
210 litrów oleju napędowego. Trwają czynności operacyjne celem wykrycia sprawcy.
14 maja w Szynowie zniszczono samochód
marki Opel Vectra. Straty uszkodzonego
samochodu właściciel szacuje na kwotę 600
złotych. Trwają czynności śledcze w celu
wykrycia sprawcy.
15 maja policja zatrzymała 4 osoby podejrzane
o kradzież elementów gotowych półfabrykatów do produkcji kotłów z byłej fabryki
kotłów w Barczewskim Dworze. Wobec
zatrzymanych osób zastosowano dozór
policyjny. Sprawa jest rozwojowa, będą dalsze
zatrzymania sprawców kradzieży. Pokrzywdzony - były właściciel fabryki - swoje straty
wycenił na 300 tysięcy złotych. Po upadku
fabryki nikt pozostawionej masy upadłościowej nie pilnował. Zgodnie ze starym
polskim przysłowiem „okazja czyni złodzieja”.
17 maja jedna z mieszkanek Barczewa zgłosiła
policji, iż z jej domu skradziono biżuterię.
Zginęły pierścionki na szacunkową kwotę
2000 złotych.
18 maja w Mokinach nieznany sprawca, po
wybiciu szyby, włamał się do pomieszczenia
gospodarczego, skąd ukradł elementy wagi
samochodowej i przewód elektryczny. Straty

poszkodowany właściciel wycenił na kwotę
5000 złotych.
21 maja nasi funkcjonariusze policji odkryli
i zlikwidowali na terenie gminy plantację
konopi indyjskich. Jest to kolejny sukces
policji, kolejna zlikwidowana plantacja
narkotyków.
23 maja w Barczewie nieznany sprawca
włamał się do mieszkania przy ulicy
Warmińskiej i ukradł z niego telewizor o
wartości 2200 złotych. Trwa śledztwo w celu
wykrycia sprawcy.
27 maja w Kaplitynach nieznany sprawca
usiłował ukraść samochód marki Ford Kuga, na
szkodę obywatela Niemiec.
30 maja w Barczewie na ulicy Lipowej nieletni
mieszkaniec naszego grodu napadł na kobietę
i ukradł jej torebkę, po czym uciekł. Krzyk
pokrzywdzonej kobiety usłyszał sąsiad
i pospieszył jej na pomoc. Pobiegł za sprawcą
napadu, dogonił go, odzyskaną torebkę oddał
właścicielce, a złodzieja przekazał policji.
W dzisiejszym „nowoczesnym” świecie
zachowanie naszego mieszkańca jest godne
wyróżnienia i naśladowania. Wielkie słowa
uznania od naszej redakcji.
W maju policja zatrzymała 17 dowodów
praw jazdy. Zatrzymała też nietrzeźwych
kierujących pojazdami, w tym 2 osoby kierujące
samochodem, 3 osoby kierujące motorowerem i
4 osoby kierujące rowerem. Policja zatrzymała
3 osoby poszukiwane listem gończym.
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zdj. okładka - Zbigniew Kozłowski, A Jędraszek

Informacje

3 232 mln złotych dla Barczewa na renowację obiektów dziedzictwa kulturowego
W dniu 8 czerwca 2012 roku Urząd
Marszałkowski Województwa WarmińskoMazurskiego poinformował burmistrza
Barczewa o pojawieniu się możliwości
dofinansowania projektu umieszczonego
dotychczas na liście rezerwowej: Wzrost
atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo,
poprzez renowację kluczowych obiektów
dziedzictwa kulturowego. Projekt zostanie
dofinansowany z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na
lata 2007-2013. Przedsięwzięcie planowane jest
do realizacji w latach 2012-2014, a wkład
własny Gminy Barczewo nie przekroczy 15%
całkowitych kosztów projektu.
Przyjęto nowatorskie pomysły zagospo-

Inwestycje realizowane
przez Wydział BIOŚ

darowania zabytkowej przestrzeni publicznej
trzech pięknych obiektów w Barczewie:
Kościół poewangelicki - zakłada się
przeprowadzenie remontu i adaptacji wnętrz
kościoła na Międzynarodowe Centrum Kultury
w Barczewie. Prace konserwatorskie i
adaptacyjne wewnątrz zabytkowego obiektu
oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Powstanie dzięki realizacji
projektu zarówno piękna i akustycznie
atrakcyjna sala do występów zespołów
artystycznych, jak również ogromna przestrzeń
do organizowania wystaw różnego rodzaju.
Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie (Salon Muzyczny im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie) - remont wraz z
wyposażeniem wnętrza muzeum, wymiana
okien i drzwi oraz dostosowanie obiektu do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ratusz w Barczewie – planuje się wykonać
prace adaptacyjne poddasza, remont z adaptacją
wieży ratuszowej na wieżę widokową w celu
udostępnienia jej dla turystów, utworzenie sali
wystawienniczej (historycznej) na wyremontowanym poddaszu ratusza. Sala historyczna
będzie wystylizowana na muzeum a w
zakupionych gablotach będą umieszczone

fot. Archiwum UM

zabytki archeologiczne odkryte przez
archeologów w latach 2010-2011 podczas prac
rewitalizacyjnych. Dostosowanie obiektu do
potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez
budowę dźwigu osobowego wewnątrz budynku,
przedłużenie klatki schodowej na poddasze,
remont części dachu, prace konserwatorskie
elewacji zewnętrznej, wymiana części okien i
drzwi zewnętrznych oraz montaż kotłowni
gazowej pozytywnie wpłynie zarówno na
bieżącą pracę urzędu jak i obsługę turystów,
których zamierzamy ściągnąć do Barczewa
Jakub Żywicki
Główny specjalista ds. funduszy unijnych

Barczewo - Hagen a.T.W. Partnerska wizyta
fot. Archiwum UM

Inwestycje związane z budową sieci wodociągowych w na terenie gminy Barczewo
Trwają prace przy budowie sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie. Prace przy
budowie ww. wodociągu zostały wykonane
w 80%. Prawdopodobne jest zakończenie w szybszym terminie, niż zakłada umowa z wykonawcą. Prace budowlane polegające na budowie
sieci wodociągowej trwają również w miejscowościach Wójtowo i Nikielkowo zakres prac
również jest już bardzo zaawansowany.
Planowany termin zakończenia inwestycji
przypada na 16.07.2012 r.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barczewko i Łęgajny
Wyłoniony został wykonawca oraz inspektor nadzoru nad inwestycją pn.: ,,Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Barczewko i Łęgajny’’. Wykonawcą ww. robót
jest Zakład Ogólnobudowlany IZOSAN z siedzibą w Brodnicy. Natomiast inspektorem
nadzoru pan Paweł Kołak, reprezentujący firmę
Grontmij Polska Sp. z o. o. oddział Olsztyn.
Wydział BIOŚ - zamówienia publiczne
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na
,,Sporządzenie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębie
Wójtowa (gmina Barczewo) oraz zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewa wraz z fragmentami
terenu w obrębach Ruszajny i Bark Wrocikowo’’. Wygrała firma Przedsiębiorstwo
Gospodarki Gruntami Topoz Maciej Wronka z
siedzibą przy ul. Kopernika 17/4, 10 - 512
Olsztyn.
Aleksandra Kula

W dniu 7.06.2012 r. przybyła do Barczewa
delegacja niemiecka. Wśród gości z Hagen
a.T.W. znaleźli się: Peter Gausmann (burmistrz
gminy Hagen a.T.W.), Christine Möller
(skarbnik), Mechthhild Lauxtermann (zastępca
burmistrza), Rainer Plgomann (zastępca
burmistrza), Wolfgang Boss (radny), Dieter
Eickholt (były burmistrz, radny), Jörg
Plogmann (radny), Thomas Plogmnan (radny),
Laura Kampe (radny), Klaus Herkenhoff
(radny), Horst Igelbrink (prezes Straży Pożarnej
w gminie Hagen a.T.W.), Heinz Josef
Wöhrmann (prezes Jednostki Straży Pożarnej),
Udo Sprehe (członek Straży Pożarnej w Hagen
a.T.W.), Ewald Lachmann (członek Straży
Pożarnej w Hagen a.T.W.). Goście zostali
przywitani przez burmistrza Barczewa,
zastępcę burmistrza, przewodniczącego Rady
Miejskiej w Barczewie, dyrektora ZBK oraz
skarbnika gminy Barczewo.
W dniu 8.06.2012 r. o godzinie 9.30 odbyło
się spotkanie w sali narad Urzędu Miejskiego w
Barczewie. W spotkaniu, podczas którego m.in.
przedstawiono prezentację dotyczącą 18-letniej
współpracy pomiędzy gminami, uczestniczyli
przedstawiciele delegacji niemieckiej i radni
Rady Miejskiej. Następnym punktem programu
była wizyta w Gimnazjum im. Ziemi
Warmińskiej, spotkanie w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej, wizyta w Domu Pomocy
Społecznej oraz rozgrywki sportowe na orliku.
Od godziny 18.00 członkowie delegacji gościli
na terenie amfiteatru i wspólnie z mieszkańcami
Barczewa obejrzeli mecz rozpoczęcia Euro
2012 Polska - Grecja. Delegacja niemiecka z
ogromnym entuzjazmem kibicowała naszej
drużynie.
W dniu 9.06.2012 r. goście z Hagen a.T.W.
odwiedzili strażaków w Straży Pożarnej w Ol-
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sztynie. Podczas trwającego ponad godzinę
spotkania mieliśmy możliwość obejrzenia
monitoringu Zawodowej Straży Pożarnej w
Olsztynie oraz działań związanych z akcją.
Delegacja niemiecka liczyła pokaźną liczbę
członków rady gminy, którzy po raz pierwszy
odwiedzili nie tylko naszą gminę, ale również
Olsztyn. W godzinach popołudniowych, jako
gospodarze gminy, która ma liczne walory
turystyczne, zorganizowaliśmy gościom spływ
kajakowy. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni,
ponieważ wielu po raz pierwszy mogło wziąć
udział w tego rodzaju atrakcjach. W niedzielę
10.06.2012 r. członkowie delegacji uczestniczyli w wycieczce na Kanał Elbląski, a wieczorem, wraz z zakończeniem Dni Barczewa,
pożegnaliśmy naszych gości.
Anna Gędas

fot. Zb. Kozłowski
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Dni Barczewa
Tegoroczne Dni Barczewa rozpoczęły się w
poniedziałek, 4 czerwca otwarciem wystawy
„...za murem - wolność duszy” w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie. Na wystawie, zorganizowanej w
ramach obchodów 200-lecia Zakładu Karnego w
Barczewie, zaprezentowano twórczość artystyczną i nie tylko, skazanych przebywających na
terenie Zakładu Karnego w Barczewie, na
przełomie ostatnich 50 lat. Były to m.in.
malarstwo, rzeźba, grafika, metaloplastyka,
modelarstwo oraz przedmioty użytkowe.
W kolejnych dniach (5-8 czerwca) odbywały
się zawody sportowe: Mistrzostwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego SS
w Baseballu Szkół Podstawowych, Mistrzostwa
Gminy w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych o
Puchar Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Gminny Finał Piłki
Siatkowej o Puchar
Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Turniej Piłkarski z okazji Dnia Dziecka dla
dzieci i młodzieży o Puchar Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Turniej Piłki Plażowej - kategoria open i
gimnazjum oraz Gminny Turniej Tenisa

fot. Zb. Kozłowski

Stołowego o Puchar Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
8 czerwca, w Amfiteatrze miejskim,
mieszkańcy gminy Barczewo obejrzeli projekcję

meczu otwarcia Mistrzostw Europy w Piłce
Nożnej. Piątkowa impreza zakończyła się
występem duetu DJ Rico Del Sar Live Sax Act.
W sobotę impreza rozpoczęła się już o 6.00.
Na Stawie Młyńskim odbyły się Zawody

I Piknik wędkarski - Tumiany 2012

fot. A. Jędraszek

19 maja 2012 roku odbył się I Piknik
wędkarski „Z rodziną na ryby” Tumiany 2012
zorganizowany przez Gminę Barczewo,
Ośrodek Wypoczynkowy Camping Tumiany
oraz Lokalną Grupę Rybacką „Pojezierze
Olsztyńskie”. Honorowy patronat nad imprezą
objął Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego Jacek Protas. Wśród sponsorów i
partnerów znaleźli się: Centrum Kultury i

fot. A. Jędraszek

Promocji Gminy w Barczewie, BOŚ Bank,
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie.
Patronat medialny objęli: TVP Olsztyn, „Gazeta
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Olsztyńska”, Polskie Radio Olsztyn, Telewizja
Kablowa MACROSAT i „Wędkarski Świat”.
W programie znalazły się między innymi
zawody wędkarskie „Samorząd kontra Media”.
Na wędki zmierzyło się 16 przedstawicieli
samorządów powiatu olsztyńskiego oraz
lokalnych mediów. W kategorii grupowej
pierwsze miejsce zajęły media, drugie zaś
samorządowcy. Wszyscy uczestnicy otrzymali
medale - złote oraz srebrne, dyplomy oraz
gadżety ufundowane przez organizatorów. W
kategorii indywidualnej: I miejsce - pan Andrzej
Łapiński, przedstawiciel Radia Olsztyn (3,85
kg), II miejsce - pan Paweł Kicowski (2,38 kg),
przedstawiciel „Gazety Olsztyńskiej”, III
miejsce - pan Robert Lesiński (2,28 kg),
przedstawiciel Radia Olsztyn, który otrzymał
także wyróżnienie za największą rybę. Nagrody
w tej kategorii ufundowały: sklep wędkarski
„SEZON”, sklep wędkarski „LESZCZ”, sklep
wędkarski „KNAPP”, sklep wędkarski
„WEEKEND” oraz Gospodarstwo Rybackie
Bartołty Wielkie. Uzupełnieniem zawodów
„Samorząd kontra Media” były rodzinne
zawody wędkarskie, w których wzięły udział 23
drużyny. Pierwsze miejsce zajęła drużyna
„RYBIE OKO”, drugie „ORKA”, a trzecie
„IWONKA”. Za złowienie największej ryby
została nagrodzona drużyna „RYBKI”.
Całej zabawie towarzyszyły inne atrakcje, a
przybyli goście mogli skosztować lokalnej
specjalności - okonia po tumiańsku.
Zwieńczeniem pikniku była biesiada wędkarska
wraz z kapelą „BUM CYK”. Wszystkim
gościom dziękujemy za przybycie oraz
wspaniałą zabawę.
Marta Mikołajska
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fot. Zb. Kozłowski

fot. Zb. Kozłowski

wędkarskie o Puchar Burmistrza Barczewa. Od
godz. 9.00 mieszkańcy mogli oddawać krew w
ambulansie krwiodawstwa, który został

fot. Zb. Kozłowski

ustawiony na parkingu na starym mieście w
Barczewie. Koncerty oraz atrakcje dla dzieci w
Amfiteatrze miejskim rozpoczęły się o godz.
16.30. Sobotnie występy na scenie amfiteatru
rozpoczęły zespoły rockowe, działające przy
Centrum Kultury i Promocji Gminy: „Bez
Znaczenia” oraz „NerV”. 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,
Ciąg dalszy na str. 5

Wydarzenia

XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
Barczewo - stolicą muzyki chóralnej
Muzyka jest ponad wszystko, przebije się
ponad wszelkie podziały i zawsze przetrwa. Z
powodów finansowych zorganizowanie
tegorocznego festiwalu było pod znakiem
zapytania i jak powiedział kiedyś Bob Dylan
„nawet jeśli niebo zmęczyło się błękitem, nie gaś
nigdy światła nadziei”, tak organizatorzy nie
zwątpili, że po wielu latach istnienia wspaniałego
festiwalu i po tak pięknym, ubiegłorocznym
jubileuszu, festiwal będzie nadal trwać, a muzyka
chóralna będzie rozbrzmiewała na Warmii,
sławiąc postać wielkiego kompozytora Feliksa
Nowowiejskiego. W dniach 24-26 maja 2012 r.
odbyła się już XI edycja Międzynarodowego

Ciąg dalszy ze str. 4

Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie. Ta najbardziej
muzyczna, największa impreza w kulturalnym
kalendarzu Warmii rozpoczęła się w czwartek
późnym popołudniem. Uroczystego otwarcia
festiwalu dokonał, przed pomnikiem Feliksa
Nowowiejskiego na placu przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Barczewie, burmistrz
Barczewa pan Lech Jan Nitkowski oraz syn
kompozytora pan Jan Nowowiejski. Tam też
zebrali się wszyscy zaproszeni goście oraz
chórzyści, którzy potężną siłą głosu odśpiewali
„Rotę”. Następnie wszyscy udali się pod Salon
Muzyczny im. Feliksa Nowowiejskiego, gdzie
zaśpiewano „Hymn Warmii”, po czym gospodarz

Dni Barczewa

fot. Zb. Kozłowski

znajdujących się w gminie Barczewo. O
godzinie 19.40 wstąpiła grupa Raggafaya,
zespół doceniony w programie „Must be the
music”, grający muzykę z pogranicza reggae,
ragga i dancechall. Ok. godz. 21.30 na scenie
pojawiła się formacja Skalar, znana z utworów
disco-polo. Mieszkańcy gminy i przybyli goście
do późnych godzin nocnych bawili się przy
dyskotekowych rytmach serwowanych przez DJ
C.Y.C.
Ostatni dzień barczewskiego maratonu
kulturalnego rozpoczęła grupa artystyczna
AGAMATEAM z Ostrołęki, która przygotowała blok dla dzieci. Animatorzy zaprosili
dzieci do „Leśnej Krainy”, przeprowadzili
konkursy i zabawy, a najaktywniejsi uczestnicy
zostali nagrodzeni.
W namiocie „Naszego Olsztyniaka” specjaliści
z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego
w Olsztynie mierzyli mieszkańcom Barczewa

fot. Zb. Kozłowski

poziom cukru we krwi oraz ciśnienie.
W tym samym czasie na scenie Amfiteatru
miejskiego prezentowali się soliści oraz zespoły
działające przy Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie. Niedzielne koncerty

rozpoczął zespół K.O.M.P., grupa zaprezentowała covery polskich i zagranicznych
wykonawców. Profesjonalizm i doświadczenie
członków zespołu zapewniło rozrywkę na
wysokim poziomie. O godz. 19.00 rozpoczął się
koncert grupy Berkut, folk-rockowa grupa z
Olsztyna wykonała własne, autorskie numery
doskonałe do słuchania i zabawy. Polsko ukraiński zespół rozgrzał publiczność swoją
wyjątkowością, charakterem i umiejętnościami
muzycznymi. Ostatnim muzycznym akcentem
niedzieli był koncert zespołu Bethel z
Wrocławia. Artyści znani z utworów „Zabrali mi

fot. Zb. Kozłowski

skrzydła” oraz „Stacja Babilon”. Na koncercie
wrocławskiej grupy można było poskakać przy
rytmach ska, jak i kołysać się przy łagodnym
roots reggae i dubie. Jak co roku imprezę w
amfiteatrze zakończył pokaz fajerwerków,
wykonany przez firmę Pretor z Olsztyna.
Podczas Dni Barczewa mieszkańcy mogli
skorzystać ze ścianki wspinaczkowej oraz
trampoliny. Przy amfiteatrze ustawione były
kolorowe stragany i stoiska z upominkami.
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie składa podziękowania sponsorom,
osobom i instytucjom wspomagającym, którymi
są: Urząd Miejski w Barczewie, Lokalna Grupa
Rybacka „Pojezierze Olsztyńskie”, Zakład
Karny w Barczewie, Telewizja kablowa
Macrosat, Komisariat Policji w Barczewie,
kluby i stowarzyszenia sportowe, organizatorzy
zawodów wędkarskich, GKRPA w Barczewie
oraz „Nasz Olsztyniak”.
Dziękujemy również uczestnikom imprez
zorganizowanych w ramach święta naszego
miasta za kulturalne spędzanie wolnego czasu.
Małgorzata Rukszan

miasta z Janem Nowowiejskim i jego córką
Bogną oraz organizatorami festiwalu powitali
wszystkich chlebem i solą.
O godzinie 19.00 w amfiteatrze odbył się
koncert inauguracyjny, podczas którego każdy
chór biorący udział w konkursie zaprezentował
się w dowolnym repertuarze. W piątek i sobotę w
kościele św. Anny w Barczewie odbywały się
przesłuchania konkursowe. Do konkursu zgłosiło
się 14 chórów: Chór Kameralny „SENZA
RIGORE” AM im. K. Lipińskiego z Wrocławia,
Chór Collegium Juvenum Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie, Chór Vox
Coelestis Wyższej Szkoły Informatyki i
Zarządzania w Rzeszowie, Chór „Res Musica”
Stowarzyszenia Wokalnego „Res Musica”
Gryfino, Chór Miasta Białegostoku XI LO im
Rot. W. Pileckiego w Białymstoku, Chór
„Medicantus” Okręgowej Izby Lekarskiej z
Warszawy, Chór Milavitza MDK Brześć
Białoruś, Żeński Chór Kameralny „Cantilena”
GOK Włoszakowice, Chór Akademii
Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej,
Chór Kameralny Ma Non Troppo Instytutu
Muzyki UWM Olsztyn, Chór Mieszany
„Cecylia” z Paniówki, Chór Dziecięcy
„CANTUS ANGELUS” Zespołu Szkół
Muzycznych w Radomiu, Chór Politechniki
Białostockiej z Białegostoku, Chór Żeński
„Kantylena” Gminnego Ośrodka Kultury z Raby
Wyżnej.
Występy konkursowe oceniało znakomite
Jury w składzie: przewodniczący - dr Milan
Kolena z Akademii Sztuk w Bratysławie, prof.
Czesław Freund z Akademii Muzycznej im.
Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz
prof. zw. Benedykt Błoński z Instytutu Muzyki
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie.
W ramach festiwalu jednocześnie każdy z
chórów zwiedzał nasz region, występując z
koncertami towarzyszącymi w różnych,
pięknych, warmińskich, zabytkowych miejscach.
Były to m.in. kościoły, katedry, inne obiekty
sakralne, a także: domy kultury, domy opieki
społecznej, szkoły, filharmonia, Zakład Karny i
inne w: Bartołtach Wielkich, Ramsowie,
Biskupcu, Barczewie, Jezioranach, Wipsowie,
Kronowie, Olsztynie, Kolnie, Lutrach, Dywitach,
Łęgajnach, Olsztynku, Dobrym Mieście,
Świątkach, Frączkach, Gietrzwałdzie, Świętej
Lipce, Bartągu, Wójtowie, Klebarku Wielkim,
Lamkowie. Łącznie odbyło się 30 koncertów w 22
miejscowościach. Drugiego dnia festiwalu
zorganizowano ognisko integracyjne w „Starym
Folwarku” w Tumianach, podczas którego przy
blasku ogniska, śpiewom i radościom nie było
końca.
Ostatniego festiwalowego dnia, w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie odbyła się coroczna Międzynarodowa
Sesja Naukowa pt. „Muzyka Warmii i Mazur”.
„Znaczenie w muzyce wokalnej i
instrumentalnej”. W sesji naukowej pod
kierownictwem dr. Krzysztofa Szatrawskiego z
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
uczestniczyli uznani specjaliści: muzykolodzy,
teoretycy i historycy muzyki, kulturoznawcy i
przedstawiciele nauk społecznych. W tym roku
Ciąg dalszy na str. 6
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zainteresowani melomani, festiwalowi goście
wraz z Janem i Bogną Nowowiejskimi wysłuchali
następujących referatów: „Polemika z estetyką
czystej formy muzycznej Konstantego
Regameya” (Krzysztof Kościuszko); „Feliks
Nowowiejski - muzyka chóralna. Próba ujęcia
statystycznego” (Janusz Lewandowski); „Poezja
romantyków w repertuarze koncertowym
Towarzystwa Śpiewaczego „Echo” w Wilnie

fot. A. Jędraszek

(1925-1939) (Maria Ankudowicz-Bieńkowska);
„Edukacja muzyczna a formy kreacji przestrzeni
estetycznej i interpersonalnej” (Alicja TupiekaBuszmak); „Zabiegi retoryczne i strukturalne w
Kantacie Christ log in Todes Bonden Johanna
Sebastiana Bacha” (Krzysztof Szatrawski). W
czasie sesji była wyjątkowa okazja wysłuchania
koncertu pana Jana Nowowiejskiego.
Tego samego dnia wieczorem, w kościele
św. Anny w Barczewie odbył się koncert galowy,
podczas którego wszystkie chóry po raz ostatni
zaprezentowały się licznie przybyłej
publiczności, a także ogłoszono wyniki konkursu
chórów. Na galę finałową festiwalu przybyło
wielu znamienitych gości, a wśród nich
oczywiście syn Feliksa Nowowiejskiego Jan wraz
z córką Bogną, poseł Tadeusz Iwiński, władze
Olsztyna, radni powiatowi, radni miasta, którzy

zmarłą panią Ninę Nowowiejską, wielką
przyjaciółkę festiwalu i Warmii. Przystąpiono do
kluczowego momentu wieczoru.
Przewodniczący Jury dr Milan Kolena zwrócił
uwagę na bardzo wysoki poziom konkursu i
odczytał werdykt: „Jury po wysłuchaniu 14
chórów (Chór z Brześcia nie stawił się na
przesłuchanie) postanowiło przyznać
wyróżnienia i nagrody regulaminowe”:
Brązowe Dyplomy:
- Chór Mieszany „Cecylia” Parafii św. Urbana w
Paniówkach, Dyrygent - Andronika Krawięc
- Chór „Medicantus” okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie, Dyrygent - Beata Herman
- Chór „Res Musika” Stowarzyszenia Wokalnego
„Res Musica” z Gryfina, Dyrygent - Grzegorz
Handke
- Chór Dziecięcy „Cantus Angelus” Zespołu
Szkół Muzycznych im. o. Kolberga w Radomiu,
Dyrygent - Maria Wrzesińska-Siczek
- Żeński Chór Kameralny „Cantilena” Gminnego
Ośrodka Kultury w Włoszakowicach, Dyrygent Mariola Jagodzik
Srebrne Dyplomy:
- Chór Inowoclaviensis Cantans
Młodzieżowego Domu Kultury im. Janusza
Korczaka w Inowrocławiu, Dyrygent - Izabela
Szyma-Wysocka, Danuta Szyma
- Chór Collegium Juvenum Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie, Dyrygent
- Joanna Muśko
- Chór Miasta Białegostoku XI Liceum
Ogólnokształcące im. Rtm. Witolda Pileckiego
w Białymstoku, Dyrygent - Anna Stankiewicz
- Chór Żeński Kantylena Gminnego Ośrodka
Kultury w Rabie Wyżnej, Dyrygent - Kinga
Brandys-Wójciak
- Chór „Ma Non Troppo” Koła ArtystycznoNaukowego „Musica Prattica” Instytutu
Muzyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-

Dyrygent - Agnieszka Tomaszek
Złote Dyplomy:
- Chór Kameralny „SENZA RIGORE”
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu, Dyrygent - Jolanta SzybalskaMatczak
- Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej
Akademia Techniczno-Humanistyczna w
Bielsku-Białej, Dyrygent - Jan Borowski
- Chór Politechniki Białostockiej w
Białymstoku, Dyrygent Wioletta Miłkowska
I. Nagroda specjalna „Za najlepsze wykonanie
utworu kompozytora polskiego” - dyplom
honorowy oraz statuetka ufundowana przez
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w
Olsztynie:
- Chór Kameralny „SENZA RIGORE”
Akademii Muzycznej im. Karola Lipńskiego we
Wrocławiu, Dyrygent - Jolanta SzybalskaMatczak, za utwór Michała Zielinskiego Alleluja
II. Nagroda specjalna „Za najlepiej wykonany
utwór inspirowany folklorem” – dyplom
honorowy oraz statuetka ufundowana przez
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich w
Olsztynie:
- Chór „Ma Non Troppo” Koła ArtystycznoNaukowego „Musica Prattica” Instytutu Muzyki
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie, Dyrygent - Marcin Wawruk - za utwór
pieśń sobótkowa z Polesia - Zbliża się Kupajło
(opr. Marcin Wawruk)
III. Nagroda specjalna „Za najlepsze wykonanie
kompozycji współczesnej” - dyplom honorowy,
plakietka.
-Chór Akademii Techniczno - Humanistycznej
w Bielsku-Białej, Dyrygent - Jan Borowski, za
utwór - Hyo-Won Woo - Gloria
IV. Nagroda specjalna „Za najlepsze wykonanie
utworu muzyki dawnej” - dyplom honorowy,
plakietka
- Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w
Bielsku-Białej, Dyrygent - Jan Borowski, za
utwór Jan Pietroszoon Sweelinck - Cantate
Domino
V. Nagroda regulaminowa „Za najlepsze
wykonanie kompozycji Feliksa
Nowowiejskiego” - dyplom honorowy, statuetka
„Feliksa” zakupiona ze środków Samorządu
Gminy Barczewo oraz nagroda pieniężna w
wysokości 1400 zł pochodząca ze środków
Starostwa Powiatowego w Olsztynie
- Chór Kameralny „SENZA RIGORE”
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu, Dyrygent - Jolanta SzybalskaMatczak, za utwór: Feliks Nowowiejski Baranku Boży z Mszy Polskiej „Bogurodzica”

fot. Zb. Kozłowski

podkreślali ważność festiwalu na mapie
kulturalnej regionu i kraju. Gospodarz miasta w
słowie wstępnym ciepło wspominał niedawno

skiego w Olsztynie, Dyrygent Marcin Wawruk
- Chór Vox Coelestis Wyższej Szkoły
Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie,

VI. Nagroda specjalna „Za najlepszą technikę
wokalną” - dyplom honorowy oraz puchar
ufundowany przez Wojewodę WarmińskoMazurskiego Mariana Podziewskiego
LeoAkademii
Wirtschaft wraz
z Elizabeth Traute, z domu Falkw
-Fot.
Chór
Techniczno-Humanistycznej
Ciąg dalszy na str. 7
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Bielsku-Białej, Dyrygent - Jan Borowski

Gminy Barczewo w kwocie 35000 zł

Decyzją Jury przyznano nagrodę:
GRAND PRIX XI Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego Barczewo 2012 - dyplom
honorowy, statuetkę „Feliksa” oraz nagrodę
pieniężną w wysokości 6000 zł pochodzącą ze
środków Samorządu Gminy Barczewo
- Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej w
Bielsku-Białej, Dyrygent - Jan Borowski
Nagroda specjalna „Dla najlepszego dyrygenta”
- dyplom honorowy, plakietka - Dyrygent: Jan
Borowski

Patroni honorowi:
Marian Podziewski - Wojewoda WarmińskoMazurski
J.E. ks. abp Wojciech Ziemba - Metropolita
Warmiński
Mirosław Pampuch - Starosta Powiatu
Olsztyńskiego

fot. Zb. Kozłowski

Chóry, które brały udział w konkursie
przez trzy dni festiwalu mieszkały w bazach
noclegowych w gminie Barczewo: „Stary
Folwark” Irena Szczepańska Tumiany, Motel
„Hier Man” Maria Goździkowska Wójtowo,
Pensjonat Dąbrówka Mała. W festiwalowych
dniach teren gminy Barczewo i powiatu
olsztyńskiego odwiedziło kilkaset chórzystów i
gości, niewątpliwie w tym czasie staliśmy się
stolicą muzyki chóralnej.
Festiwal jest realizowany przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w
Barczewie, reprezentowane przez:
Danutę Zielonka - Dyrektora Organizacyjnego
prof. Benedykta Błońskiego - Dyrektora
Artystycznego
dr Krzysztofa Szatrawskiego - Kierownika Sesji
Naukowej
Zbigniewa Stodolnika - Koordynatora
Elżbietę
Wołosewicz-Tabaka - Asystenta
koordynatora
oraz członków: Jerzego Bujnowskiego, Alinę
Jakończuk, Lecha Krawczyk, Danutę Łowkiel,
Magdę Łowkiel, Włodzimierza Zdaniuka,
Krystynę Żygadło,
przy udziale Partnerów:
Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Anny w
Barczewie, ks. Marek Paszkowski
Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Olsztynie, Piotr Sułkowski
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie, Jolanta
Pastuszenko
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie, Mariola Łukowska
Telewizji Kablowej „MACROSAT” w
Barczewie, Krzysztof Kacprowicz oraz przy
jednoczesnym wsparciu finansowym:
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w kwocie 30000 zł
Samorządu Województwa WarmińskoMazurskiego w kwocie 6000 zł
Powiatu Olsztyńskiego w kwocie 8000 zł

Piotr Grzymowicz - Prezydent Miasta Olsztyn
Lech Jan Nitkowski - Burmistrz Barczewa
Ks. kan. Marek Paszkowski - Proboszcz Parafii
św. Anny w Barczewie
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Fundatorzy nagród:
Gmina Barczewo - 6000 zł
Powiat Olsztyński - 1400 zł
Wojewoda Warmińsko-Mazurski - puchar
wojewody
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich statuetki
Sponsorzy:
Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie
Darczyńcy:
Krzysztof Skowroński - „TEWES - BIS” Spółka
z o. o. w Barczewie
Futura Edukacja & Przyszłość - Nowoczesne
szkoły dla dorosłych - Sp. z o. o. Warszawa
PHU Tadeusz Gałązka, Skup złomu metali Olsztyn MAZUR TOM ZPCH - Krystyna
Jurczyk - Wójtowo
Biuro Rachunkowe Ewa Sarwa - Barczewo
Hurtownia Art. Spoż.-Przem. „WIPSÓR” Jerzy
Roszkowski - Biskupiec
Zakład Remontowo-Handlowy GiM S. J.
Władysław Grabowski, Bogusław Maciejewski
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jaroty” w
Olsztynie
Spółdzielnia Mieszkaniowa Rodło w Barczewie
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku
Bank Żywności w Olsztynie
Firma „AdamS” H. Pędzich - Mrągowo
REMONDIS Olsztyn spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A.
P-H-U OLBUD -BIS Edward Wojnach Barczewo
Apteka Góra SP.J.- Małgorzata, Stanisław Góra Barczewo
Medi dent Lek. Stomat. Sp. Partnerska Tabor
Paweł, Tabor Małgorzata, Tabor Teresa
Tomasz Michałowski - Barczewo
Elżbieta, Roman Janiccy - Barczewo
Marzenna, Stefan Pawlik - Barczewo
Kazimierz Perlik - Barczewo
Mirosława, Dariusz Jasińscy - Barczewo
Teresa, Janusz Sturlis - Barczewo
Regina Pisowłocka - Barczewo
Jerzy Jędrasik - Barczewo
Elżbieta, Jerzy Binieccy - Barczewo
Mirosław Kwaśniewski
Instytucje i osoby wspierające:
Zakład Karny w Barczewie
Zakład Usług Komunalnych w Barczewie

Koncert chórów
w więzieniu
W sobotę 26 maja br., w ramach koncertów
towarzyszących XI Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego, w kościele pw. Dobrego
Łotra (św. Dyzmy - patrona więźniów), na
terenie Zakładu Karnego w Barczewie
wystąpiły dwa chóry.
Z zaproszenia dyrektora Zakładu Karnego
ppłk. Krzysztofa Strzyżewskiego na koncert
chórzystów, skorzystali: dyrektor organizacyjny Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego Danuta
Zielonka, koordynator Zbigniew Stodolnik,
asystent koordynatora Ewa WołosewiczTabaka oraz Alina Jakończuk - członek
komitetu organizacyjnego, ponadto dyrektor
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie Mariola Łukowska oraz przewodniczący Koła Emerytów i Rencistów SW
Waldemar Olechowski z małżonką. Prowadzący imprezę Robert Karabin - wychowawca
Zakładu Karnego serdecznie przywitał Chór
„Res Musica” Gryfino i Żeński Chór
Kameralny „Cantilena” Włoszakowice,
zastępcę dyrektora Zakładu Karnego Krzysztofa Piskorskiego i wszystkich przybyłych,
w tym osadzonych.
Pierwszy wystąpił Chór „Res Musica”
Gryfino, po nim Żeński Chór Kameralny
„Cantilena” Włoszakowice. Na zakończenie
oba chóry zaśpiewały „Rotę”. Osadzeni, dla
których zorganizowany był koncert, kwiatami i
upominkami podziękowali chórzystom za
przybycie i za ich wspaniały występ. Ponadto
poproszono Danutę Zielonka o przekazanie
kwiatów wraz z upominkiem dla Jana
Nowowiejskiego - syna kompozytora. Na
koniec prowadzący imprezę Robert Karabin
podziękował organizatorom festiwalu i
wszystkim, dzięki którym chórzyści mogli
zaśpiewać w więziennym kościele. Natomiast
mjr Jacek Moczulski przybliżył chórzystom
historię Zakładu Karnego, a szczególnie
historię kościoła, jedynego, tak dużego obiektu
sakralnego w Polsce znajdującego się na
terenie więzienia. Potem chórzyści mieli okazję
zwiedzić wiezienie, a opuszczając, nie
ukrywali, że byli pod wielkim wrażeniem.
Tekst i foto: W. Zenderowski

Ciąg dalszy na str. 25
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Wydarzenia
Łosiery na odpuście św. Antoniego w Barczewie
Po wieloletniej przerwie…
13 czerwca od ponad czterystu lat jest w
Barczewie szczególnym dniem związanym z
uroczystością odpustową św. Antoniego. Od
czasu, kiedy kościół św. Andrzeja Apostoła
został odnowiony przez biskupa warmińskiego, kardynała Andrzeja Batorego i
dobudowano do niego boczną kaplicę św.
Antoniego, do Barczewa zaczęły zdążać liczne
rzesze wiernych. Pielgrzymi przybywali w
różnorakich potrzebach, przekonani, że u Boga
w s t a w i e n n i c t w o ś w. A n t o n i e g o j e s t
najskuteczniejsze. Według źródeł historycznych pierwsze informacje o uroczystościach odpustowych ku czci św. Antoniego
Padewskiego pochodzą z roku 1609. Z
odpustem związany jest obraz pochodzący z
1867 roku, przedstawiający św. Antoniego z
Dzieciątkiem, który jest umieszczony w
bocznej kaplicy franci-szkańskiego kościoła.

„To właśnie z tym obrazem związany jest
ogromny rozwój kultu św. Antoniego na
Warmii. W dawnym Wartemborku, tyle się
słyszało o cudownym obrazie w kaplicy św.
Antoniego, że każdy chciał tam być” - (W.
Zenderowski, „Wiadomości Barczewskie”,
2009, nr 5, s. 8). Na odpust św. Antoniego
przychodzili liczni wierni z Barczewa a także
pielgrzymi z bliższych i dalszych miejscwości
na Warmii. Przybywały „łosiery” - w gwarze
warmińskiej piesze pielgrzymki - by wyjednać
u Boga dla swoich wiosek i miast przemożne
wstawiennictwo św. Antoniego. Różne były
koleje losu antoniańskich łosierów przez
wieki, jak i wydarzenia w historii naszej
ojczyzny, Warmii i Barczewa, jednak kult św.
Antoniego we franciszkańskim kościele ciągle
był i jest żywy.
Po wieloletniej przerwie, w tym roku, do
św. Antoniego znów zawitały łosiery
z pobliskich wiosek naszej gminy: z

8

Wrócikowa, Odryt, Jedzbarka, Krupolin,
Rejczuch i Kierzlin. Tegoroczny odpust był
wyjątkowy, bo poprzedzony tygodniowymi
Misjami, które były odnowieniem duchowym
społeczności naszej parafii i naszego miasta. W
niedzielę poprzedzającą liturgiczną urczystość
św. Antoniego, przy kapliczce na skrzyowaniu
ulic Kościuszki z Mostową, proboszcz parafii
św. Andrzeja o. Dawid Szulca wraz z asystą
wspólnot przykościelnych niosących
chorągwie i sztandary, uroczyście przywitał
łosiery. Po wspólnej modlitwie, błogosławieństwie i pokro-pieniu wodą święconą,
przy śpiewie i dźwięku bijących dzwonów,
wprowadził pielgrzymów do świątyni przed
cudowny obraz św. Antoniego. Wierni, starym
zwyczajem, ofiarowali do świątyni wota świece, które zapłonęły przed obrazem św.
Antoniego. O godz. 12.00 odprawiona została
uroczysta msza św., w której uczestniczyli
parafianie, przybyli pielgrzymi oraz wierni z
Olsztyna, Wójtowa, Łęgajn, Wipsowa,
Ruszajn i wielu innych miejscowości.
Wiernych było tak wielu, że nie mieścili się w
murach świątyni. Na zakończenie mszy św.
dzieci, także te w łonach matek, otrzymały
specjalne indywidualne błogosławieństwo
przywiązane do uroczystości św. Antoniego.
Zwyczajem minionych wieków, pielgrzymi i wszyscy przybyli do św. Antoniego po
zakończonych uroczystościach w kościele,
u d a l i s i ę n a p l a c k l a s z t o r n y, g d z i e
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przygotowany był Festyn Rodzinny. Na
każdego czekała już gorąca grochówka, bigos,
kiełbaski, karkówka z grilla i wiele innych
smakołyków. W czasie festynu odbywały się
gry i zabawy dla dzieci i dorosłych:
przeciąganie liny, bieg z jajkiem na łyżce, bieg
w workach, hula-hoop, malowanie twarzy,
zabawy z zespołem muzycznym. Pielgrzymi
mogli też kupić pamiątki odpustowe i
dewocjonalia ze św. Antonim. Na straganach
dostępna była wata cukrowa, baloniki
odpustowe, ciasto, kawa, herbata, oraz
rewelacja klasztornego podwórka - „eliksir
odmładzający”. Największym zainteresowaniem cieszyły się „cegiełki szczęścia” każda z niespodzianką. To wszystko było
możliwe dzięki pomocy wielu oddanych ludzi
i licznym sponsorom, którym pragniemy
wyrazić ogromną wdzięczność. Niezapomnianą atmosferę odpustowego popołudnia
tworzył franciszkański zespół muzyczny
„Greccio” braci kleryków z WSD we
Wronkach. Mimo, że był to czas wielkich
przeżyć sportowych w naszej ojczyźnie, plac
przed klasztorem franciszkanów w Barczewie
wypełniony był po brzegi całymi rodzinami:
dziećmi, młodzieżą, rodzicami i ludźmi
starszymi.
Franciszkanie z Barczewa
fot. Paweł Ostrowski (varioart.pl)

Informacje
Galeria Sztuki „Synagoga”
Wystawa, „Pędzlem rozpisane. Ikona bizantyjska na Warmii”
W sobotę, 16 czerwca br., Marian
Sawicki, prezes Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”,
gorąco i serdecznie przywitał wystawców
oraz licznie przybyłych na wystawę pt.
„Pędzlem rozpisane”. Ikona bizantyjska
na Warmii”, natomiast komisarz wystawy
Anna Korybut-Dziemidowicz, przyłączając się do słów prezesa dodała, że jest to
wyjątkowa i szczególna wystawa, która
powoduje, iż oglądający głębiej
zastanawia się nad ikonami, powstałymi w
kręgu kultury bizantyńskiej, wyobrażającymi różne postacie świętych. Celem
wprowadzenia dodała, że w Polsce kult
ikony ma wielowiekowe tradycje i jest
rezultatem związków naszej kultury z
kulturą cesarstwa bizantyjskiego, a
prezentowane na wystawie ikony pochodzą: z
Pracowni Ikonograficznej Grupa Agathos z
Warszawy, która nawiązuje do greckiej tradycji
ikonopisania, z warmińskiej pracowni
ikonograficznej z Nowego Kawkowa oraz z
pracowni Sióstr Karmelitanek Bosych z
klasztoru w Spręcowie.
W pokazie multimedialnym pani Alicja
Frąckiewicz przybliżyła nie tylko historię
okresu związanego z kulturą bizantyjską, gdzie
odwołała się do postaci centralnych, uwiecznionych i zaprezentowanych m.in. na wystawie,
ale mówiła także o formach i pracy artystów, o
ich tworzeniu. Podkreśliła, że Grupę Agathos
stanowią artyści zafascynowani pięknem i
duchową głębią ikony, przekonani o jej wartości
tak dla Kościoła wschodniego jak i
zachodniego. Powracała także do scenografii
nawiązującej do starej tradycji, kiedy jedną
ikonę pisało w pracowni kilka osób, gdzie
feretrony i krucyfiks również zaprezentowane
zostały na wystawie. Ponadto z pracowni
ikonograficznej Grupa Agathos na wystawie
zaprezentowano ikony: Katarzyny Barszcz,
Bartosza Bremera, Małgorzaty DżygadłoNiklaus, Ewy Grześkiewicz, Julity Jaśkiewicz i
Cecylii Szali.
Dodajmy, że obecna na wystawie
najmłodsza, bo powstała w 2011 roku,
warmińska pracownia ikonograficzna z
Nowego Kawkowa skupia ikonografów
studiujących i praktykujących sztukę ikonopisania z Nowego i Starego Kawkowa, z Pupek,
Jonkowa, Lutr i Olsztyna, a ich prace były
równie wyjątkowe, jak pozostałych.
Natomiast Ryszard Walkowski, przybliżył
zebranym pracownię Sióstr Karmelitanek
Bosych z klasztoru w Spręcowie, rozpoczynając od historii klasztoru, który w
przyszłym roku obchodzić będzie 20-lecie
obecności na Warmii powiedział, że w
klasztorze tylko trzy siostry praktykują
ikonopisanie. Są to: s. Teresa, s. Anna i s.
Agnieszka. Dodał, że pisanie ikon to w
klasztorach raczej nowa tradycja, w niektórych
klasztorach kilkuletnia, w innych kilkunastoletnia, powoli odkrywana, wypływająca
z modlitwy i potrzeby serca. Wspomniał, że z
uwagi na klauzulę klasztorną, siostry nie mogły
uczestniczyć w wystawie swych prac.
Tego dnia wypełniona ikonami, w przepięknej

scenerii, barczewska synagoga zamieniła się w
małą cerkiewkę, a patrzące, dosłownie zewsząd
ikony ze świętymi, wprowadziły zwiedzających
w zadumę, w nastrój powagi i wyciszenia. Już
od wejścia, centralnie umieszczony krucyfiks
wypełniał przestrzeń i miało się wrażenie, że nie
znajdujemy się na wystawie ikon, lecz w
prawosławnej świątyni, w oczekiwaniu na
początek liturgii. Tym podkreślającym
akcentem, a raczej uzupełnieniem, na koniec,

był występ duetu śpiewaków śpiewu
bizantyjskiego, wspomaganego przez
panów barytonów z chóru „Moderato” z
Barczewa. Był to wspaniały śpiew i
wspaniała oprawa muzyczna, a także
wielka praca organizatorów i przychylnych wystawców, za co należą się
szczególne słowa uznania.
Organizatorami wystawy w Galerii
Sztuki „Synagoga” było: Stowarzyszenie
Teatr Węgajty w Jonkowie, Schola
Węgajty w ramach Laboratorium
Tradycji 2012 - warsztaty dziedzictwa
kulturowego, Bogactwo mniejszości tradycja bizantyjska. Współorganizatorami: Grupa Agathos z Warszawy i
Klasztor Trójcy Przenajświętszej i Bożej
Rodzicielki Maryi ze Spręcowa
Zaprezentowanej, jakże różnorodnej
ikonografii nie da się opisać, to trzeba
koniecznie zobaczyć. Przypomnijmy, że
barczewska galeria czynna jest od środy do
soboty w godz. 12.00-17,00, oraz w niedzielę
12.00-15.00. Zapraszamy.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

„Spotkanie z Poezją” na Dzień Matki
W środę, 23 maja br., w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie zorganizowano „Spotkanie z
Poezją” z okazji Dnia Matki. Prowadzące
spotkanie - Agnieszka Chojno-wska i
Magdalena Łowkiel - w imieniu Marioli
Łukowskiej - dyrektora Centrum Kultury i
Promocji Gminy, które było organizatorem oraz
swoim własnym, gorąco przywitały przybyłe
mamy, zespół wokalny „Pokolenia”, rodzimych
poetów biorących udział w spotkaniu, radną
powiatu olsztyńskiego Krystynę Szter i radną
Rady Miejskiej Halinę Bronkę oraz wszystkich
gości.
W pierwszej części spotkania barczewski
zespół wokalny „Pokolenia”, pod dyrekcją
Adama Jędraszka, działający przy Centrum
Kultury i Promocji Gminy wykonał piosenkę
„Nie ma jak u mamy”. Jako pierwsza wystąpiła
Agnieszka Chojnowska, która swoje wiersze
zadedykowała mamie. Potem były kwiaty,
życzenia i wiele wzruszeń, natomiast zespół
wokalny „Pokolenia” zaśpiewał kolejne
utwory: „Małgośka”, „Od nocy do nocy”, „Sigsing”, „Remedium”, „Cicha woda”, które
przeplatane były recytacją wierszy w
wykonaniu barczewskich poetów: Bronisława
Pączyńskiego, Janiny Gruda, Mariana
Auguścika i Janiny Domurad. Następnie
Magdalena Łowkiel recytowała wiersze
Bronisława Chojnowskiego. Wielkie wrażenie
zrobiły na publiczności wiersze najmłodszej
poetki - Roksany Bałabon. Podczas spotkania
zaprezentowano również wiersze Wojciecha
Zenderowskiego.
„Spotkanie z Poezją” zorganizowane z
okazji Dnia Mamy było wyjątkowe, pełne
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wzruszeń. Niemal w każdym wierszu
adresowanym do mamy, nie zabrakło słów
miłości i podziękowań za wszystko. Ponadto

poeci wręczyli swoim mamom kwiaty.
Szczególne podziękowania skierowane były do
zespołu wokalnego „Pokolenia”, który wykonał
utwory, specjalnie przygotowane na tę okazję.
Podziękowano także wszystkim, którzy
przybyli na spotkanie, a szczególnie mamom.
Dodajmy, że obecni na spotkaniu byli
oczarowani panującą atmosferą.
Pomysłodawczynią „Spotkań z Poezją” jest
Agnieszka Chojnowska, która wspólnie z
Magdaleną Łowkiel, od ubiegłego roku, w
Salonie Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego, organizuje cykliczne
spotkania rodzimych poetów. Słowa uznania
należą się wszystkim tym, którzy przyczynili
się do zorganizowania wspaniałej imprezy. Na
koniec wszystkich obecnych zaproszono na
słodki poczęstunek.
Tekst i foto: W. Zenderowski
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Historia

Nie tylko historia kina „Venus” w Barczewie
Zatrzymane w kadrze
W powojennym Barczewie zorganizowanie
miejsca, czy wyszukanie lokalu na pierwszy
seans filmowy, emitowany za pośrednictwem
kina objazdowego, nie było łatwe.
Na projekcję filmów kina objazdowego
wybrano lokal, znajdujący się na parterze
budynku przy ul. Mickiewicza nr 16, w którym
mieściła się świetlica z prowizoryczną sceną
zbitą z desek. Wówczas na scenie ustawiano
aparaturę filmową, a na okno wystawowe
zawieszano duży, biały ekran. Pierwszy film
wyświetlony został wiosną 1946 roku i był to
film produkcji radzieckiej, jednak tytułu filmu
nikt już nie pamięta. Pomimo że na sali
znajdowało się kilka drewnianych ławek, każdy
kto nabył bilet, przychodził z własnym
krzesełkiem lub taboretem. Chętnych było
więcej niż miejsc do siedzenia. Reszta
„podpierała ściany”. Było ciasno i duszno. Starsi
mieszkańcy wspominali, że na seans filmowy
przychodzili ubrani tak, jak na co dzień, bo nikt
specjalnie nie przejmował się swoim wyglądem.
Bilet kosztował 60 groszy. Mieszkańcy mieli
okazję pójść na film tylko raz w miesiącu, nie
wiedząc jaki tytuł przywiozą operatorzy kina
objazdowego. Bywało, że wyświetlano film,
który był miesiąc wcześniej. W tamtych czasach
barczewska widownia nie była wymagająca. Od
wiosny 1948 roku częstotliwość seansów
filmowych zmalała, a pod koniec roku
zaprzestano ich wyświetlania.
Pierwsze stałe kino w Barczewie urządzono
w połowie 1947 roku, w przywięziennym domu
kultury, mieszczącym się w budynku przy ulicy
Klasztornej 5 a, nad dawnym Stawem
Młyńskim. Filmy wyświetlano za pomocą
projektora filmowego, który znaleziono w
uszkodzonym budynku niemieckiego kina przy
ul. Kopernika. Aparatura filmowa ciągle ulegała
awarii. Dopiero pod koniec roku 1947, na prośbę
ówczesnego naczelnika kpt. Bogdana
Bednarskiego, więzienie, za sprawą wojewody
olsztyńskiego z Kamińska, otrzymało dwa
projektory filmowe. Wówczas na potrzeby kina,
od strony zachodniej, wybudowano kabinę
projekcyjną, dzięki której widzowie nie słyszeli
już warczących projektorów podczas seansu
filmowego. Pierwszy film wyświetlono na
początku stycznia 1948 roku. Pierwszym
kierownikiem kina i operatorem aparatury
filmowej był Konrad Połeć. W czasie jego
nieobecności zastępował go Edward Gryta, a
bilety sprzedawał Józef Milewski. Od września
1949 roku kinem administrował Tadeusz
Dorożyński. Kino nie miało swojej własnej
nazwy, a pomimo to cieszyło się wielkim
powodzeniem wśród strażników więziennych,
ich rodzin i żołnierzy batalionu Korpusu
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, stacjonujących
w mieście. Z uwagi na fakt, że budynek, w
którym mieściło się kino znajdował się na
terenie zamkniętym, obejrzenie filmu przez
mieszkańców początkowo graniczyło z cudem.
Wówczas wejście do więzienia rozpoczynało się
od bram mieszczących się w bramie budynku
przy ul. Klasztornej 5. Pierwsza w dzień była
otwarta, przy drugiej stali wartownicy. Potem
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sytuacja poprawiła się na tyle, że z seansów
filmowych mogło skorzystać miejscowe
społeczeństwo.
Po roku działalność przywięziennego domu
kultury rozrosła się do tego stopnia, że nie
wystarczało dla wszystkich pomieszczeń.
Tłoczno było na widowni, podczas seansu
filmowego. W przywięziennym domu kultury
działał teatr amatorski, chór przy więzieniu,
dziecięcy zespół estradowy, orkiestra
rozrywkowa, męski kwartet wokalny, klub
bilardowy, tenis stołowy i nawet sekcja
szachowa.
Kierownictwo więzienia, chcąc polepszyć
warunki lokalowe, w tym do projekcji filmów,
wskazało na budynek przy ulicy Grunwaldzkiej
13, w którym mieściła się biblioteka.
Przeniesienie całej działalności kulturalnej oraz
kina do lepszego pomieszczenia stanowić miało
zalążek szerszej działalności kulturalnej dla
wszystkich. Na prośbę naczelnika więzienia
Edwarda Szczubiała, wojewoda olsztyński gen.
Mieczysław Moczar wymógł na miejscowych
władzach, by budynek po dawnej plebanii
pastora ewangelickiego Georga Braunschmidta
przy ul. Grunwaldzkiej 13 został przekazany dla
więzienia, z przeznaczeniem na Więzienny Dom
Kultury i mieszkania służbowe. Odbyło się to w
1954 roku. W 1955 roku przeprowadzono
remont kapitalny sali kinowej, który był
prawdziwym majstersztykiem więziennego
rękodzieła. Już od drzwi wejściowych podłoga
stopniowo obniżała się w kierunku sceny, z
umieszczonym głębiej ekranem kinowym.
Później salę kinową, zwaną także salą teatralnoodczytową, wyposażono w kinowe uchylne
krzesła z oparciami. Oświetlenie stanowiły
jarzeniówki, co było wówczas prawdziwym
hitem. Ściany ozdabiały freski, wykonane przez
więźnia Józefa Waszczeniuka, który uwiecznił
ratusz w Barczewie, dom wczasowy w Zalesiu,
Belweder w Warszawie. Największy z fresków
przedstawiał Pałac Kultury i Nauki im. Józefa
Stalina. Urządzono pomieszczenie na aparaturę
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filmową, poczekalnię i kasę kinową.
Z chwilą ukończenia remontu, w budynku
zamieszkali z rodzinami: na ostatniej
kondygnacji - Konrad Połeć, niżej - Bronisław
Brydniak, Zenon Łabudź i Czesław Bojar.
Następnie z budynku przy ulicy Klasztornej 5a
do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 13
przeniesiono całą działalność kulturalną wraz z
aparaturą filmową. Wówczas kino otrzymało
nazwę „VENUS”. Kierownictwo nad kinem
objął Konrad Połeć, a pomagał mu Ryszard
Beślarzewski. Od początku, podobnie jak w
poprzednim miejscu kina, bileterką była Wanda
Biniecka. Pomimo obowiązującego podczas
seansu zakazu palenia papierosów, dymu w sali
było tyle, że niektóre sekwencje filmu stawały
się zupełnie niewidoczne. Popularność kina
rosła z roku na rok i nie sposób było zadowolić
wszystkich chcących kupić bilety na seans
filmowy.
W roku 1962, na wzgórzu, za dawną
restauracją Leona Roszka, z inicjatywy władz
Barczewa i z myślą o jubileuszu sześćsetlecia
nadania mu praw miejskich, zbudowano nowe
kino „Legenda”. Uruchomione zostało 20
stycznia 1963 roku, w rocznicę wyzwolenia
Olsztyna. W 1965 roku kino „VENUS”
oficjalnie zakończyło swoją działalność. W tym
samym roku budynek przy ul. Grunwaldzkiej 13
władze więzienne przekazały Zarządowi Miasta
Barczewa, a aparaturę filmową przeniesiono do
więzienia. Niestety tak jak wszystko, tak i
miłość do kina zaczęła przemijać. Oficjalnie, w
2002 roku zaprzestano wyświetlania filmów w
ostatnim kinie „Legenda-Pakt” w Barczewie.
Wojciech Zenderowski
Fot. Rok 1954. Na stopniach schodów
Więziennego Domu Kultury w Barczewie mali
mieszkańcy domu - Zbyszek Brydniak z siostrą
Barbarą. Po prawej stronie, w ścianie widoczne
okienko kasowe. Fotografia pochodzi z
rodzinnego albumu pani Teresy Brydniak

Historia

Barczewskie Kalendarium
Czerwiec
1.06.1772 - w Barczewie mieszkały 1434 osoby.
1.06.1950 - na mocy ustawy z dnia 20.03.1950 r.
przeniesiono z Olsztyna do Barczewa siedzibę
Powiatowej Rady Narodowej.
1.06.1997 - Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i
Turystyki w Barczewie zorganizował I
Międzynarodowy Plener Malarski w Zalesiu.
2.06.1985 - w Barczewie uroczyście
obchodzono Święto Ludowe, którego
organizatorami byli: MGOK, ZSL, ZSMP, OSP.
3.06.1601 - za sprawą biskupa warmińskiego
Piotra Tylickiego w Barczewie, powołano
miejską służbę przeciwpożarową.
4.06.1998 - w Szkole Podstawowej w
Barczewie odbył się I Gminny Przegląd
Teatrzyków Szkolnych.
6.06.1987 - w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Barczewie podczas akademii
związanej z Świętem Ludowym wystąpiły
zespoły „Sezam” i „Skrzaty Warmińskie” z
kapelą ludową oraz zespół „Promień”.
6.06.2002 - w Barczewie rozpoczął się I
Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej im.
Feliksa Nowowiejskiego.
8.06.2002 - w Zakładzie Karnym w Barczewie
została poświęcona kaplica ekumeniczna.
9.06.2002 - wmurowano akt erekcyjny pod
budowę nowego gimnazjum w Barczewie.
10.06.1972 - w Barczewie oddano do użytku
blok mieszkalny nr 3 wraz z kotłownią
centralnego ogrzewania. Był to pierwszy blok z
trzynastu zaplanowanych na nowo budowanym
Osiedlu Słonecznym.
11.06.1970 - w Miejskim Domu Kultury w
Barczewie odbyła się wieczornica poświęcona
50 rocznicy plebiscytu na Warmii i Mazurach.
11.04.2002 - na Międzynarodowym Festiwalu
Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2002” w
Suwałkach zespół NASTYLE z Barczewa, pod
kierunkiem Marioli Łukowskiej, zdobył
pierwsze miejsce - ZŁOTĄ MUSZELKĘ
WIGIER.
11.06.2011 - w miejscu zabytkowych
krucyfiksów w kapliczce u zbiegu ulic
Kościuszki i Obrońców Warszawy umieszczono
repliki, wykonane przez Marcina Zegarowicza z
Biskupca.
12.06.1892 - w Barczewku odbył się więc z
udziałem osób domagających się nauczania
religii w języku polskim.
13.06.1972. – w parafii św. Anny w Barczewie
do sakramentu bierzmowania przystąpiło 357
osób.
15.06.1755 - na zamku biskupim w
Wa r t e m b o r k u , z a z ł a m a n i e z a k a z u
sprowadzania do miasta obcej gorzałki, sądzono
samego burmistrza Andrzeja Berenta.
15.06.1890 - „Gazeta Olsztyńska” informowała
o sprowadzeniu z Francji na Wawel prochów
Adama Mickiewicza. W skład komitetu weszli:
Jan Liszewski z Olsztyna, Franciszek
Szczepański z Lamkowa i Andrzej Samulowski
z Gietrzwałdu.
16.06.1952 - przez tereny gminy Barczewo
przebiegał pierwszy wyścig kolarski „Dookoła
Warmii i Mazur”.
17.06.1952 - w Nidzicy urodził się ks. prałat
Tadeusz Bugaj, pierwszy proboszcz parafii w
Łęgajnach.
19.06.2011 - w Łęgajnach poświęcona została
tablica upamiętniająca śp. ks. Tadeusza Bugaja budowniczego kościoła i pierwszego
proboszcza parafii.

Jubileusz 445-lecia
Próle (niem. Prohlen)

Próle (Prole) jako osada leżąca między
Wipsowem a Starymi Włókami istniała już
wcześniej pod nazwą Prohlen i od początku
stanowiła własność biskupów warmińskich.
Podobnie jak sąsiednie osady, Próle nadano
osadnikom polskim. Od początku głównym
zajęciem pierwszych osadników było
karczowanie lasu i rolnictwo. Nazwa osady
wywodzi się od Prusa imieniem Prohlen. W
osadzie nie było karczmy, ani kuźni. W czasie
wojny polsko-krzyżackiej (1519-1521) wieś
została zniszczona, a z czasem opustoszała.
Dopiero 19 października 1567 roku biskup
warmiński Stanisław Hozjusz, w dokumencie,
nadał wieś Próle wraz z Kronowem i Kołakami
(łącznie stanowiące 54 włóki) braciom
Alexemu, Feliksowi, Lenartowi i Marcinowi
Kołakowskim, w celu sprowadzenia nowych
mieszkańców trudniących się rolnictwem.
Potem wydzielił i przyznał 12 włók z osadą
Próle dla Balthasara Bartscha. Krótko potem,
po jego śmierci, majątek przeszedł z powrotem
na własność biskupów warmińskich. W 1581
roku biskup warmiński Marcin Kromer
przyznał swemu bratu Bartłomiejowi puste łany
w Prólach. Po jego śmierci majątek
oddziedziczył jego syn Sebastian i jego
cioteczny brat Jakub Waronski. Potem Próle
stanowiły dobra szlacheckie i były w
posiadaniu rodziny Radzimińskich. Po
rozbiorze Polski, w 1772 roku, rząd pruski
cofnął wieczystą dzierżawę i sprzedał majątek
wraz z osadą robotniczą na własność prywatną.
Wówczas, na podstawie spisu, osadę
zamieszkiwało 199 Polaków.
W swojej historii Próle niczym
szczególnym się nie wyróżniły. Nie leżały na
szlaku handlowym, ominęły je wszystkie
wojny, jedynie w roku 1840 mieszkańców Pról
dosięgła zaraza, jednak brak dokładnej liczby
zmarłych. W roku 1844 deszcze padające przez
dwa miesiące spowodowały, że na polach
zgniło zboże, w roku 1846 zaraza padła na
ziemniaki, natomiast w roku 1877
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mieszkańców dotknęła sroga zima.
W dwudziestoleciu międzywojennym do
Związku Polaków w Niemczech (1922-1939) w
Prólach należały 2 osoby: Franciszek i Marta
Sowiccy. Ponadto z Pról wywodzi się
Franciszek Antoni - chałupnik, prowadził
podręczną, polską bibliotekę w Kołakach,
podobnie jak Antoni Kiwitt. 30 stycznia 1945
roku do Pról wkroczyły wojska Armii
Radzieckiej.
Jeszcze po 1945 roku Próle stanowiły osadę
robotniczą. Obecnie Próle są jedną z 56
miejscowości leżących w granicach
barczewskiej gminy.
Opr. Wojciech Zenderowski

Barczewskie Kalendarium
22.06.1832 - regencja królewiecka wydała
polecenie wprowadzenia do podległych jej szkół
Warmii i Mazur nauki języka niemieckiego w
wymiarze co najmniej ośmiu godzin
tygodniowo.
22.06.1946 - Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej m. Wartembork powołało
Obywatelski Komitet Głosowania Ludowego.
23.06.1972 - w Wipsowie, otwarto kąpielisko i
przystań drużyny Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego.
24.06.1782 - w Tuławkach biskup Ignacy
Krasicki konsekrował kaplicę ku czci św.
Michała.
26.06.1945 - w Barczewie uchylono zakaz
korzystania z radiowych odbiorników
lampowych i detektorowych oraz zniesiono
cenzurę korespondencji.
29.06.1947 - z Bieszczad do Barczewa
skierowano ponad 300 osób z tzw. „Akcji
Wisła”.
29.06.1994 - na sesji Rady Miejskiej w
Barczewie, na burmistrza Barczewa wybrano
Antoniego Ropelewskiego.
W. Zenderowski
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„Nie rób łaski noś odblaski”
„Nie rób łaski noś odblaski”
W czasie deszczu dzieci się nudzą
to ogólnie znana rzecz.
Choć mniej trudzą się
i mniej brudzą się ale strasznie nudzą się w deszcz.
Jeremi Przybora
Tekst tej piosenki zacytowano tu trochę
przekornie, bo choć 1 czerwca 2012 roku od rana
lało jak z cebra, to uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barczewie na nudę
narzekać nie mogli.
Ulewa pokrzyżowała co prawda plany
obchodów Dnia Dziecka w Amfiteatrze
miejskim, nie odbył się też przemarsz uczniów
podstawówki ulicami naszego miasta, ale dobrej
zabawy ich nie pozbawiła. Festyn łączący
święto dzieci z tematyką bezpieczeństwa na
drodze został przeniesiony do hali
gimnastycznej SP. Transparenty przygotowane
przez uczniów zdobiły teraz ściany sali, a hasła
nawoływały do noszenia odblasków. Uśmiech
czytających musiały wywołać zachęty typu:
„Nie rób łaski, noś odblaski!” czy „Każda super
laska cała jest w odblaskach”.
Na kilkugodzinny program imprezy złożyły
się występy uczniów naszej szkoły, którzy
prezentowali swoje talenty sportowe, muzyczne, taneczne, wokalne i aktorskie.
Konkursy wiedzy o ruchu drogowym i zasadach
udzielania pierwszej pomocy zweryfikowały
umiejętności dzieci. Strażacy z OSP w
Barczewie dali krótki pokaz ratownictwa
drogowego. Pod fachowym okiem Joanitów
można było ćwiczyć resuscytację krążeniowo-

oddechową. Członkowie Agencji Artystycznej
Mat bawili dzieci w programie muzycznym
zatytułowanym „Morska wyprawa”. Występ
ten sfinansowało Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie.
Każdy z obecnych na imprezie został
zaopatrzony w odblaski. Mógł również
skosztować wypieków przygotowanych przez
mamy uczniów oraz ciepłych przekąsek
serwowanych przez szkolną kuchnię.
Na festynie swoją obecnością zaszczyciło
nas wielu gości, m.in. burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski, dyrektor WORD Andrzej

fot. Archiwum

Szóstek, komendant Wojewódzki Policji w
Olsztynie Adam Kołodziejski, WarmińskoMazurski Wicekurator Oświaty Marek Szter,
radna powiatu Krystyna Szter, naczelnik
wydziału Prewencji Ruchu Drogowego KWP
w Olsztynie mł. insp. Robert Zalewski,
dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty i
Zdrowia Hanna Chyżyńska, przewodniczący

fot. Archiwum

Rady Miejskiej w Barczewie Zbigniew
Chlubicki i radni naszego miasta.
Impreza udała się dzięki zaangażowaniu
całej społeczności szkolnej, rodziców oraz
przyjaciół szkoły, m.in. CKiPG Barczewo, OSP
Barczewo i policji.
Danuta Gnatowska
SPONSORZY
1.Urząd Miejski w Barczewie
2.Metalowa Spółdzielnia Inwalidów w
Barczewie
3.Teatr Lalek w Olsztynie
4.Zakład Karny w Barczewie
5.Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w
Olsztynie
6.Michalin Polska S.A. w Olsztynie
7.Wodne Centrum Rekreacyjno Sportowe w
Olsztynie - Aquasfera
8.PKS w Olsztynie
9.PGNiG w Olsztynie
10.Generali Finance Sp. z o. o. oddział Olsztyn
11.ARTEX producent lizaków w Dywitach

Dzień Dziecka w Krupolinach
Z okazji Dnia Dziecka sołtys Krupolin
Helena Szemplińska wraz z Radą Sołecką, w
skład której wchodzą: Marzena Jakubowska,
Marta Hermańska i Dariusz Oleszczak
zorganizowali dla dzieci z Krupolin wspaniałą
zabawę.
Przygoda rozpoczęła się wyjazdem
autokarem z Krupolin do Barczewka, gdyż tam
w gospodarstwie agroturystycznym Mirosława i
Danuty Olejnik „JANCZARY” miała odbyć się
impreza dla dzieci. Dzieci były bardzo
podekscytowane. W końcu to ich święto, dzięki
czemu miały szansę spędzić trochę czasu z
zapracowanymi zazwyczaj rodzicami, a
dodatkowo trochę odpocząć od szkoły i pobawić
się z kolegami. W Barczewku czekało na dzieci
mnóstwo atrakcji. Przejażdżka wozem, zabawy
na świeżym powietrzu prowadzone przez
wspaniałych animatorów małżonków Szymona i
Beatę Kurdynowskich. Potem ognisko i
smażenie kiełbasek, świeży chleb, smalec i
napoje. Rodzice dzieci, które brały udział w
zabawie przywieźli ze sobą smaczne domowe
ciasta. Pogoda dopisała. Świeciło pięknie
słońce, do tego sąsiedztwo lasów, koni i zwierząt
w mini zoo. Było bardzo malowniczo. Humor
dopisywał. Przyjemnie było patrzeć na
uśmiechnięte buzie dzieci.
Sołtys Krupolin Helena Szemplińska
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wraz z Radą Sołecką składa podziękowania
wszystkim, bez których nie udałoby się
zorganizować Dnia Dziecka - Mazurskiemu
Bankowi Spółdzielczemu w Giżycku za
wsparcie finansowe przedsięwzięcia,
Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej
PKS Spółka Akcyjna w Olsztynie za autokar i
kierowcę Wiesława Caruka, z którym
bezpiecznie podróżowaliśmy, małżonkom
Mirosławowi i Danucie Olejnik za świeże
powietrze, cudowny krajobraz, rodzinną
atmosferę, małżonkom Szymonowi i Beacie
Kurdynowskim za wspaniałe pomysły zabaw z
dziećmi, siłę, cierpliwość i ogromne
zaangażowanie, małżonkom Maciejowi i Oldze
Wnukiewicz za wsparcie finansowe
przedsięwzięcia oraz rodzicom i opiekunom
dzieci.
Udzielone wsparcie ma ogromną
wartość, nie tylko materialną. Zaangażowanie w
organizację Dnia Dziecka zasługuje na słowa
uznania i szacunku. Jesteśmy przekonani, że
uśmiech dzieci jest najlepszym dowodem
wdzięczności. Dziękując za wszelkie przejawy
życzliwości i otwarte serce pozostajemy w
nadziei na dalszą współpracę.
Helena Szemplińska - Sołtys Krupolin
wraz z Radą Sołecką
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Od ciastek do marzeń
Zaczęło się od pomysłu wzięcia udziału w
castingu do programu „Got to dance. Tylko
taniec". Na pomysł ten wpadły dzieci z
Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w
Kronowie. W skład zespołu „Unsafe Team"
weszli: Rozalia Wojszel, Wiktoria Szaj, Karolina
Pietruszka, Natalia Jagielki, Andżelika Hasiak,
Kacper Oleszczak i Rafał Bednarczyk.
Uczniowie samodzielnie i skrupulatnie
przygotowywali się do castingu. Spotykali się na
boisku i u siebie w domach, by stworzyć układ
taneczny. Po lekcjach codziennie ćwiczyli i
ciężko pracowali nad nim, by wyszło jak
najlepiej. Doszli jednak do wniosku, że lepiej
byłoby, gdyby ktoś ich pokierował i
profesjonalnie przygotował dla nich układ
taneczny. Oczywiście wiązało się to z
ogromnymi kosztami jak na uczniów. Nie chcąc
obciążać finansowo swoich rodziców
postanowili wziąć wszystko w swoje ręce. I tak
zaczęło się... pieczenie ciasteczek. Spotykali się
u siebie w domach, przygotowywali masę,
piekli, a później na pięknie udekorowanej tacy
częstowali mieszkańców Kronowa przepysznymi wyrobami, za które dostawały zapłatę. Ale
nie skończyło się tylko na Kronowie. Zawiozłam
uczniów do Wipsowa, gdzie również i
mieszkańcy tej miejscowości mogli skosztować
ich specjałów.
Widząc zmęczone pracą dzieci, podaro-

wałam własnoręcznie zdobione świeczniki, by
mogły sprzedać i zatrzymać oszczędności dla
całej grupy. Za ciężko zarobione pieniądze
zorganizowały sobie naukę tańca w Szkole
Tańca i Wdzięku Przemienieccy w Olsztynie.
Pod okiem instruktorki pani Karoliny
Grzeszczyk, której specjalnością jest hip hop,
modern jazz, disco dance oraz balet,
doskonaliły cały weekend układ wymyślony
specjalnie dla nich. Pani Karolina była
ogromnie zaskoczona tak dobrze zorganizowaną grupą, która w tak bardzo krótkim
czasie opanowała układ niemal do perfekcji.

Dzięki pomocy pani dyrektor Doroty
Mikołajczuk i pana Marka Rybczyńskiego z
Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w
Kronowie przez cały następny tydzień dzieci
mogły ćwiczyć w wynajętej sali w hali sportowej
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w
Barczewie.
Casting odbył się 26 maja w Centrum
Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.
Zespół „Unsafe Team" wśród ogromnej liczby
uczestników czekał od samego rana na swój
występ. Czekamy z niecierpliwością na
ogłoszenie wyników. Chociaż cała grupa ma
świadomość, że może się nie udać, cokolwiek się
stanie, będą próbować dalej.
Widziałam pot i zmęczenie na ich twarzach.
Ale jaką radość miały z tego, że to co osiągnęły to
tylko i wyłącznie ich zasługa, ich pierwsza,
ciężka praca, za którą otrzymały godną zapłatę.
Rodzice są dumni ze swoich dzieci, a szkoła jest
dumna z takich uczniów, którzy pokazali
samodzielność i pracowitość w pocie czoła.
Dziękuję w imieniu dzieci wszystkim
mieszkańcom Kronowa i Wipsowa, którzy mieli
przyjemność skosztować pysznych ciastek.
Dziękuję wszystkim rodzicom, pani dyrektor
Dorocie Mikołajczuk i panu Markowi
Rybczyńskiemu za wszelką pomoc i duchowe
wsparcie.
Tekst i foto: Anna Wojszel

Ogólnopolski konkurs dla publicznych szkół podstawowych- edycja VI/2012

„Bezpieczna jazda - moje pierwsze prawo jazdy”

To już VI edycja ogólnopolskiego programu
edukacyjnego dla szkół podstawowych. Wzięło
w niej udział 11000 uczniów z 350 szkół w

całym kraju. Organizatorem konkursu jest
McDonald's Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie. W skład komisji konkursowej
w e s z l i : O rg a n i z a t o r, K r a j o w a R a d a
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Policja.
Celem programu jest promocja przepisów i
zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz
promowanie mody na używanie elementów
zwiększających bezpieczeństwo jazdy.
Program wspiera także prowadzenie lekcji
wychowania komunikacyjnego. Do szkół
zostały wysłane materiały edukacyjne w postaci
skryptów dla nauczycieli oraz ćwiczeń dla
uczniów. Pomoce dydaktyczne zostały
dopuszczone do użytku szkolnego przez
Ministerstwo Edukacji (DKOS-5002-27/07).
Mamy nadzieję, że ułatwią prowadzenie zajęć z
tego przedmiotu, a także okażą się interesujące
dla uczniów.
Tegoroczni zwycięzcy konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie, koordynator
Marta Sadowska
Zespół Szkolno-Gimnazjalny, Rakoniewice
Publiczna Szkoła Podstawowa w Iwowem,
Borowie
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja
Kopernika w Brzesku
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Janusza Korczaka, Rybnik
Szkoły otrzymają od organizatorów nagrody
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główne:
- miasteczko ruchu drogowego (zestaw znaków
drogowych i sygnalizator świetlny)
- rowerowy tor przeszkód
- dwa rowery dziecięce z wyposażeniem
- premię finansową dla koordynatora
- drobne upominki rowerowe dla uczniów
przygotowujących projekt.
Marta Sadowska

ARTYKUŁY CHEMICZNE I SŁODYCZE
SPROWADZANE PROSTO Z NIEMIEC

Płyny do płukania
Chemia kuchenna i inne
Czekolady, kawa, kakao
Cukierki, orzeszki ...
ZAPRASZAMY

Barczewo, ul. Mickiewicza 28
Wejście do sklepu wędkarskiego “Leszcz”
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EUROBUS po raz kolejny w gimnazjum w Barczewie!

Przyszedł czas na zmaganie klas!
Już po raz dziewiąty w Gimnazjum nr 1 im.
Ziemi Warmińskiej w Barczewie miało miejsce
wydarzenie promujące Unię Europejską.
Inicjatorem i pomysłodawcą konkursu była p.
Ewa Mitura. Od 6 lat koordynatorem konkursu
jest Szkolne Centrum Informacji im.
Zjednoczonej Europy (dla niewtajemniczonych
biblioteka szkolna). Partnerami i fundatorami
nagród w tegorocznym konkursie byli: Europe
Direct z Olsztyna, Hotel Star Dadaj oraz
Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie. W
składzie Jury zasiadły: Hanna Chyżyńska
(dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty i
Zdrowia w Barczewie) Teresa Lutarewicz
(przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia i
Spraw Społecznych Barczewo) oraz Jolanta
Mackiewicz (koordynator Europe Direct
Olsztyn). Poniżej prezentujemy Państwu artykuł
autorstwa p. Jolanty Mackiewicz, opublikowany
na stronach Europe Direct Olsztyn oraz Komisji
Europejskiej. Linki i zdjęcia z tego wydarzenia
znajdziecie Państwo na stronie internetowej
gimnazjum w Barczewie.
1 czerwca 2012 roku był dniem
szczególnym zarówno dla nauczycieli,
rodziców, uczniów i zaproszonych gości, którzy
tego dnia tłumnie odwiedzili Gimnazjum nr 1 im.
Ziemi Warmińskiej w Barczewie. EUROBUS to
konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
organizowany co roku w Gimnazjum nr 1 im.
Ziemi Warmińskiej w Barczewie, w którego
przygotowanie już od 5 lat zaangażowany jest
Ośrodek Informacyjny Europe Direct Warmia i
Mazury.
Przygotowania do konkursu rozpoczynają
się już w połowie lutego. Klasy drugie losują
kraje Unii Europejskiej, które później mają
przedstawić w jak najciekawszy sposób. Po
prezentacjach przychodzi czas na sprawdzian
wiedzy o Unii i jej państwach członkowskich. A
pytania są trudne - konsultanci Europe Direct
Warmia i Mazury przygotowali około 300 pytań
specjalnie do konkursu EUROBUS! Uczniowie
poszczególnych klas drugich samodzielnie
poszukują odpowiedzi na pytania, by móc
„zabłysnąć” podczas wielkiego finału! W tym
roku klasy drugie wylosowały następujące kraje:
II A - Bułgaria, II B - Litwa, II C - Francja, II D Polska, II E - Włochy.
W przygotowanie imprezy zaangażowanych
było prawie 130 gimnazjalistów i 5
wychowawców! A na widowni - wśród
rodziców, zaproszonych gości i nauczycieli,
zasiedli również uczniowie klas pierwszych,
którzy sami w przyszłym roku będą zmagali się
w konkursowych bojach! Ostatecznie w
zmaganiach klas drugich zwyciężyła klasa IIC prezentująca Francję, drugie miejsce zajęła klasa
II E i Włochy, trzecie - klasa II A i Bułgaria.
Tegoroczny EUROBUS przyniósł uczestnikom
wiele wrażeń. Publiczność z zapartym tchem
śledziła zmagania młodzieży. A naprawdę było
na co popatrzeć!
W podróż po kraju w kształcie buta zaprosiła nas
klasa II E - dzielnie wsiedliśmy do małego fiata i
ferrari, po czym - posilając się w czasie długiej
drogi pizzą, makaronami i lodami, uciekając
przed mafią sycylijską zwiedziliśmy Alpy,
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fot. Archiwum

Wenecję, Rzym, Turyn, Florencję, aż
dojechaliśmy do San Remo, by wziąć udział w
Festiwalu Piosenki Włoskiej i zanucić
„Volare”.
Dawno, dawno temu Adam Mickiewicz w
Księdze IV „Pana Tadeusza” opisał założenie
Wilna przez Księcia Giedymina… W
fascynującą podróż w czasie zabrali nas
uczniowie klasy II B - spotkaliśmy pogańskiego
wieszcza Lizdejkę i Władysława Jagiełło,
przeszliśmy przez Ostrą Bramę w Wilnie,
odwiedziliśmy zamek w Trokach, strudzeni
przysiedliśmy w Aquaparku w Druskiennikach
racząc się cepelinami i kwasem litewskim, a
czas umilał nam zespół InCulto…
Do udziału w programie „Kocham Cię Polsko”
zaprosiła nas klasa II D. Zgodnie z regułą
programu w rozgrywkach uczestniczyły dwie
drużyny pod wodzą kapitanów: Kunegundy
Brzęczyszczykiewicz i Genowefy Brzdąkalskiej - a w skład drużyn weszli: Maria CurieSkłodowska, Wisława Szymborska, Robert
Kubica, Robert Lewandowski, Królowa
Jadwiga Andegaweńska, Maryla Rodowicz,

fot. Archiwum
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Adam Małysz i Doda… Gimnazjalna edycja
„Kocham Cię Polsko” dostarczyła wiele emocji i
dobrej zabawy. Padały pytania o Stadion
Narodowy, polskie rzeki i miasta - z którymi
zarówno zawodnicy, jak i widzowie - radzili
sobie doskonale! Prezentacja klasy II D nie
mogła nie nawiązać do Euro 2012 - był więc i
pokaz polskiej reprezentacji i piosenka „Koko
Euro Spoko”.
Nesebyr, cyrylica, Monastyr Rylski, Baba Marta
i martenice, sałatka szopska, rakija, festiwal róż,
taniec na rozżarzonych węglach i… oczywiście
Złote Piaski… Tak - to właśnie do Bułgarii
zaprosiła nas klasa II A, byśmy mogli poznać
kulturę i tradycję tego kraju. Nie mogło też
zabraknąć bułgarskiego „wściekłego byka” czyli piłkarza Christo Stoiczkow. Na
zakończenie do wspólnej zabawy zaprosiła
wszystkich Polly Genova śpiewając przebój „Na
Inat”.
Dźwięki Marsylianki - czyli hymnu Francji
rozpoczęły prezentację klasy II C. Oczywiście
wszyscy stanęli wówczas na baczność. Potem
wraz z Trzema Muszkieterami i armią
Bonapartego pomknęliśmy ulicami Paryża
zatrzymując się przy wieża Eiffla, Katedrze
Notre Dame, muzeum w Luwrze. Spacerując po
Polach Elizejskich dotarliśmy aż na Sorbonę być może jedno z nas - gimnazjalistów z
Barczewa rozpocznie kiedyś tam naukę?
Spotkaliśmy słynnych francuskich malarzy między innymi Edgara Degas DeWąsik i Paula
Cezanne DeSezam… Aukcja namalowanych
przez nich obrazów została przeprowadzona w
paryskim Hotelu Drouot. Podziwialiśmy też
najnowsze kreacje tworzone przez wielkich
kreatorów mody i zakończyliśmy naszą
wyprawę w Moulin Rouge!
Czas w oczekiwaniu na werdykt jurorów umiliły
występy uczniów klas III.
Szkolne Centrum Informacji
opr. Małgorzata Bronowska-Waliszewska

Informacje
Festyn rodzinny w Przedszkolu Publicznym w Łęgajnach

„Za jeden uśmiech”
Dnia 9.06.2012 r. odbył się w Łęgajnach
Festyn Przedszkolny pod hasłem „Za jeden
uśmiech”. Festyn był ostatnim etapem
programu pt. „Przedszkole otwartych drzwi”
realizowanego w Przedszkolu Publicznym w
Łęgajnach. Koordynatorem tego autorskiego
programu była nauczycielka ww. placówki
Wioletta Werner. Nad całym przedsięwzięciem
czuwała dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Łęgajnach Elżbieta
Kozłowska.
Festyn rozpoczął się barwnym przemarszem przedszkolaków wraz z rodzicami.
Następnie rodzice wraz z dziećmi brali czynny
udział w różnych konkurencjach sprawnościowych. Emocji, zabawy i uśmiechu było
wiele. Można było upiec kiełbaskę przy
ognisku, a także skosztować różnych
„słodkości” przygotowanych przez rodziców i
sponsorów. Ponadto rodzice mogli zasięgnąć
porady logopedycznej, której udzielała pani
Aneta Maculewicz.
Imprezę uatrakcyjnił pokaz strażaków z
Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewku, a

także pojazd policyjny. Można było obejrzeć
obydwa samochody, pobawić się w strażaka i
policjanta, wsiąść do środka, a także wykonać
pamiątkowe zdjęcia.
Uczestnicy festynu mieli możliwość
obejrzenia występu grupy animacyjnej z
Olsztyna pod kierunkiem pani Dudkiewicz oraz
zobaczyć pokaz tanecznych umiejętności
swoich dzieci uczęszczających na zajęcia
rytmiczno-taneczne. Punktem kulminacyjnym
było wręczenie uczestnikom przez dyrektora w
Łęgajnach, p. Elżbietę Kozłowską, nagród i
dyplomów za aktywny udział w konkurencjach
sprawnościowych podczas festynu. Wszystkim
dopisywały humory i dobrze się bawili dzięki
hojności sponsorów, zaangażowaniu rodziców,
pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Przedszkola Publicznego w
Łęgajnach.
Dziękujemy wszystkim za udział
i zapraszamy za rok.
Wioletta Werner

Święto patrona w Szkole Podstawowej w Łęgajnach

„Dzieci śpiewają Janowi Pawłowi II”
Przed dwoma laty Szkoła Podstawowa w Łęgajnach wybrała na swego patrona
wielkiego rodaka - dziś już błogosławionego Jana Pawła II. Postać niezwykła. Papież, wielki
patriota, człowiek wykształcony, z niezwykłą
charyzmą, umiejący mówić do ludzi. Ogromny
autorytet i wzór do naśladowania - tak ważny w
życiu każdego człowieka. Przez swoje poglądy,
zachowanie i wiarę, papież Polak dawał dobry
przykład ludziom, szczególnie młodym. Nosić
imię kogoś takiego to wielki zaszczyt i
obowiązek. To ogromne wyzwanie dla całej
społeczności szkolnej, zarówno dla uczniów, jak
i nauczycieli, którzy dokładają wszelkich starań,
by zaszczepić swoim wychowankom przesłanie
zawarte w słowach Ojca Świętego: „Człowiek
jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to,
kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi.”
Pragnąc godnie uczcić pamięć swego
patrona, cała szkoła od dawna przygotowywała
się do obchodów jego święta, które odbyło się w
dniu 18 maja, w 92 rocznicę urodzin Karola
Wo j t y ł y. W s t a r a n n i e z a p l a n o w a n e j
uroczystości wzięli udział wszyscy uczniowie,
nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni goście.
Wspólne świętowanie rozpoczęła uroczysta
msza św. w miejscowym kościele, w czasie
której towarzyszył nam z dumą prezentowany
przez uczniów sztandar szkoły z widniejącym
na nim wizerunkiem Ojca Świętego.
Bezpośrednio po jej zakończeniu wszyscy z
uwagą wysłuchali przygotowanego wcześniej
montażu słowno-muzycznego poświęconego
osobie Jana Pawła II. Dzięki prezentacji
wszyscy zgromadzeni w kościele mieli okazję
przypomnieć sobie lub poznać wiele faktów z
biografii papieża, powrócić myślami do jego
nauk, licznych podróży i pielgrzymek,
zwłaszcza tych do ojczyzny, tak bliskich

naszemu sercu. Prezentację uświetniły występy
laureatów Szkolnego Konkursu Piosenki
Dziecięcej „Dzieci śpiewają Janowi Pawłowi
II”. Uczniowie zadedykowali swojemu
wielkiemu rodakowi wiele pięknych, do głębi
poruszających utworów. Nie zabrakło
oczywiście ulubionej piosenki papieża „Barki”, której chóralne wykonanie rozpoczęło
mszę św. Wszyscy uczniowie starannie
przygotowywali się do obchodów tego święta
pod czujnym okiem wychowawców i wszyscy
godnie uczestniczyli w uroczystości.
Wiele emocji wzbudziło wystąpienie
kilkuosobowej grupy przedszkolaków, które z
właściwym maluchom zaangażowaniem
wykonały piosenkę „Góralu, czy Ci nie żal...”,
otrzymując gromkie, długo niemilknące brawa.
W treść montażu wspaniale wkomponowały się
liczne zdjęcia
wyświetlane na ekranie
projektora, które przypominały najbardziej
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wzruszające chwile pontyfikatu Jana Pawła II.
W świątecznym nastroju, poruszeni i
dumni ze swego patrona, wróciliśmy na boisko
szkolne, gdzie odbyła się druga część
uroczystości. Po oficjalnym powitaniu
zebranych przez p. dyrektor Elżbietę
Kozłowską, uczniowie z ochotą przystąpili do
udziału w drugiej części uroczystości, która
miała charakter sportowo- rekreacyjny.
Uczniowie z zapałem uczestniczyli
w różnorodnych konkurencjach, grach i zabawach, popisując się swoją wiedzą i umiejętnościami.
Na wszystkich, jak zawsze, czekała
świetnie zaopatrzona przez rodziców kawiarenka, serwująca pyszne ciasta domowego
wypieku. Wspólnie spędzony czas upłynął w
miłej i życzliwej atmosferze.
Aleksandra Kaczyńska
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XI Gminny Turniej Matematyczno – Ruchowy - Łęgajny 2012

„Zwinne Liczby”

29 maja 2012 r. w Szkole Podstawowej im.
Jana Pawła II w Łęgajnach odbył się XI Gminny
Turniej Matematyczno - Ruchowy „Zwinne
Liczby”.
Jak co roku zaproszenie do wspólnej
plenerowej zabawy zostało rozesłane do
wszystkich szkół podstawowych gminy

Barczewo. W konkursie wzięły udział drużyny
klas czwartych z Barczewa, Bartołt Wielkich,
Ramsowa oraz Łęgajn. Zawodnikom
towarzyszyli kibice, którzy głośno dopingowali
swoich reprezentantów.
Panowie Tomasz Sołowiej i Sylwester
Wyłupski przeprowadzili 6 konkurencji, w
których oprócz rozwiązywania zadań,
łamigłówek i krzyżówek matematycznych
trzeba było skakać na skakance, trafiać lotkami
do tarczy, rzucać piłką w parach, biec w
sztafecie matematycznej, celować obręczami
oraz zbijać kręgle.
Nad poprawnością wykonywanych zadań
czuwało jury, w skład którego wchodzili
opiekunowie drużyn. Rywalizacja była bardzo
wyrównana. Ostatecznie I miejsce zajęła SP z
Barczewa, II miejsce wywalczyła SP z Łęgajn,
zaś III miejsce zdobyła drużyna SP z Ramsowa.
Główną nagrodą dla drużyn, które uplasowały

się na podium, były statuetki wręczone przez
panią dyrektor Elżbietę Kozłowską. Wszyscy
zawodnicy za dużą wiedzę, wysoką sprawność
fizyczną połączoną z wysiłkiem intelektualnym
oraz uczciwą rywalizację otrzymali nagrody
rzeczowe i dyplomy.
Skład zwycięskiej drużyny z Barczewa to:
Weronika Klimkiewicz, Weronika Walentynowicz, Aleksandra Hermańska, Natalia
Zajączkowska. Dziewczętami opiekowały się
panie Alicja Marzewska i Joanna Bonus.
Drużynę z Łęgajn reprezentowali: Jakub
Marcińczyk - kapitan drużyny, Agnieszka Bąk,
J a k u b P e r z a n o w s k i i M i c h a ł Ry d e l .
Zawodników przygotował p. Michał Werbowy.
Organizatorem konkursu i autorem scenariusza
był p. Tomasz Sołowiej.
Tomasz Sołowiej

Sprawozdanie z XXIV Sesji Rady Miejskiej
Sesję otworzył przewodniczący Zbigniew
Chlubicki. Na wstępie serdecznie powitał
przybyłą na sesję nowo wybraną sołtys Łęgajn
panią Aleksandrę Czarnecką. Życzył jej miłej i
przyjemnej społecznej pracy. Przewodniczący w
imieniu całej społeczności gminnej przekazał
serdeczne podziękowanie organizatorom
tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej imienia Feliksa Nowowiejskiego za ich pracę. Wyraził opinię, że komitet
organizacyjny osiągnął profesjonalizm w
organizowaniu tej imprezy. W imieniu Rady
oraz burmistrzów podziękował wszystkim
sponsorom i ludziom dobrej woli za finansowe i
materialne wsparcie festiwalu. Następnie
przekazał głos burmistrzowi, celem złożenia
sprawozdania z jego działalności między
sesjami.
Burmistrz Lech Nitkowski przekazał
serdeczne życzenia z okazji 22 rocznicy
funkcjonowania polskiej samorządności - to
wielkie święto o charakterze szczególnym,
odnoszącym się do ustroju naszej demokracji
lokalnej. Wszystkim samorządowcom
serdecznie dziękuję za pracę na rzecz naszej
gminy. - Następnie burmistrz przeszedł do
zasadniczej części swojego wystąpienia.
Przedstawił dwa sprawozdania, tj. międzysesyjne i absolutoryjne za rok 2011. - W tej
części wystąpienia ograniczę się do spraw
bieżących -powiedział.
W tej chwili jest do uregulowania w naszej
gminie problem własności, a zwłaszcza
nieruchomości będących w gestii Agencji
Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. W
tym miesiącu spotkałem się z dyrektorem
agencji panem Boberem. Przekazałem mu spis
spraw ważnych do załatwienia. I tak w sprawie
Stowarzyszenia Wędkarskiego Jeziora
Linowskiego w Łęgajnach i sołtysa sołectwa
Łęgajny przedstawiłem propozycję
zagospodarowania brzegów jeziora poprzez
wydzielenie przyległych doń działek
rekreacyjnych. Podobnie toczy się sprawa
uregulowania własności plaży w Tumianach i w

Jedzbarku.
Bardzo ważnym tematem dla naszej gminy jest
problem wyceny przez Agencję Nieruchomości
Rolnych ziemi - gruntu na medal. Grunty te przy
wysokiej cenie nie znalazłyby nabywcy w
Specjalnej Strefie Ekonomicznej [SSE]. Mam
zapewnienie kierownictwa SSE, że ziemia
znalazłaby potencjalnych nabywców przemysłowców inwestorów - przy cenie
przystępnej.
Prowadzimy rozmowy z Generalną Dyrekcją
Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie w
sprawie udzielenia pomocy przedsiębiorcom,
którzy sprowadzili się do naszej gminy, a mają
problemy z uzyskaniem zjazdu i wyjazdu z
siedziby firmy na drogę krajową. W Starostwie
Powiatowym w Olsztynie toczą się sprawy z
lokalizacją dla nowych firm. Pomagamy
przedsiębiorcom, którzy chcą lokować swoje
nowe zakłady na terenie gminy. Dotyczy to w
szczególności firmy Sinbad, chcącej
wybudować duży zakład w okolicy górnych
Kaplityn. Dwukrotnie odbyliśmy spotkanie z
przedstawicielami Zakładu Energetyki Cieplnej
w sprawie przygotowania spółki do
przekształcenia.
19 maja odbył się I Piknik wędkarski w
Tumianach. To impreza promująca gminę.
Odbiór medialny był bardzo duży. Patronat nad
imprezą sprawował Marszałek Województwa
Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i e g o . W p i k n i k u
uczestniczyli wójtowie gmin olsztyńskich i
prezydent Olsztyna. W Tumianach w tym dniu
byli wszyscy, którzy podejmują lub będą
poodejmować takie działania promocyjne na
terenie swoich gmin. Opinia naszych gości o
pikniku jest najlepsza - do kupienia przez inne
samorządy. Szczególnym zainteresowaniem
cieszyło się pośród uczestników pikniku
wędkowanie rodzin na akwenie zamkniętym.
Gościliśmy delegację samorządowców z Litwy.
Byli zauroczeni imprezą i jej rangą. Marszałek
wręczał uczestnikom zawodów nagrody.
Regulujemy sprawę drogi w Łapce. Droga
zwyczajowo przebiega przez grunty prywatne.

Po dwóch spotkaniach z zainteresowanymi
uczestnikami sprawę rozwiążemy.
Uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektor
Skowron z Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
Wodnych. Mam jej zapewnienie, że w
przyszłym miesiącu ruszy przebudowa rzeki
Kiermas. Ogłoszono już przetarg i wybrano
wykonawcę. Wraz z uregulowaniem brzegów
rzeki będziemy mięć możliwość zabezpieczenia
przed zalewem prywatnych posesji.
Mieliśmy dwa spotkania w sprawie naszej
oświaty. Zbyt dużo środków wydajemy z
budżetu gminy, co stanowi 54% subwencji.
oświatowej. Dlatego też nie może być tak, że my
jako gmina nie mamy wpływu na politykę
oświatową w naszej gminie. Jeżeli uczniów w
placówce szkolnej ubywa, to nauczycieli nie
może być tyle samo. Jest nam bardzo przykro z
tego powodu, ale na pokrycie nadprogramowych wydatków pieniędzy nie mamy.
Zobowiązałem dyrektor Miejskiego Wydziału
Oświaty i Zdrowia do pilnowania spraw
finansowych oświaty w gminie. Wbrew opinii
niektórych nauczycieli i reprezentantów
związków zawodowych o nieprawidłowościach,
jakie mają się dziać w gminnej oświacie, mam
pozytywną opinię o pracy naszych szkół. Opinia
Kuratorium Oświaty w Olsztynie jest
jednoznaczna. Gmina Barczewo jest na 1
miejscu w województwie, gdzie najwięcej, bo
44% sześciolatków poszło do szkoły.
Odbyła się Rada Olsztyńskiego Obszaru
Metropolitalnego, w skład której obligatoryjnie
wchodzą wszyscy wójtowie, burmistrzowe
miast powiatu olsztyńskiego z prezydentem
Olsztyna. W spotkaniu uczestniczył pan
Jarosław Kobza, ekspert Związku Powiatów
Polskich, który powiedział, że są pewne
zagrożenia dla polityki spójności i polskiej
polityki rozwoju. Jest obawa, że nie będzie już
tak łatwej dostępności do środków unijnych, jak
dotychczas (na lata 2014-2020). W związku z
tym wiele obszarów gospodarczych i inicjatyw
inwestycyjnych, gdy nie będą miały wsparcia i
współdziałania wielu gmin, może nie otrzymać
Ciąg dalszy na str. 17

16

GAZETA SAMORZĄDOWA 6 (225) czerwiec 2012

Informacje
Sprawozdanie z XXV sesji Rady Miejskiej
Wystąpienie burmistrza Lecha Nitkowskiego
Unieważniony został przetarg na sprzedaż
plaży miejskiej w Zalesiu. Z powodu braku
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przygotowywana jest decyzja o
ustaleniu warunków zabudowy, polegająca na
urządzeniu terenu plaży na cele rekreacyjne i
wypoczynkowe, w skład którego wchodzić
będą: kąpielisko, pomost, przystań oraz boisko
do siatkówki i innych sportów plażowych.
Projekt decyzji przekazany został do uzgodnień
dla Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Olsztynie, gdyż działka położona
jest w 100-metrowej strefie ochronnej jeziora.
Po uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia
wydana zostanie decyzja o warunkach
zabudowy i działka ponownie będzie mogła być
wystawiona do sprzedaży w drodze przetargu.
29 maja zostałem zaproszony na podsumowanie ministerialnego konkursu „Sześciolatek w szkole”, który miał na celu pokazanie,
co robią szkoły i przedszkola, aby zachęcić 6latków do pójścia do szkoły. W konkursie
zostały wyróżnione Zespół SzkolnoPrzedszkolny z Ramsowa i Wipsowa oraz
Przedszkole Miejskie w Barczewie. Pani
kurator Grażyna Przasnyska na moje ręce
złożyła gratulacje i podziękowania dla
dyrektorów szkół za zajęcie I miejsca w
województwie w ilości 6-latków, którzy poszli
do I klas - jest to 44% ogółu sześciolatków.
30 maja miała miejsce doniosła uroczystość
otwarcia przychodni zdrowia w Lamkowie.
Przychodnia po przeprowadzonym remoncie
pełni funkcję wystandaryzowanrj placówki
służby zdrowia.
31 maja uczestniczyłem w ciekawej „Sesji
Rady Miejskiej Sześcioklasistów” ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barczewie. Radzie
przewodniczył przewodniczący, asystowali
wiceprzewodniczący, radzili radni reprezentujący poszczególne okręgi wyborcze.
Dyskusja młodej Rady była interesująca,
a zadawane pytania krępujące. Nie ukrywam

Sprawozdanie z XXIV Sesji Rady Miejskiej
Ciąg dalszy ze str. 16

środków unijnych. Do spraw ważnych i
wspólnych w aglomeracji olsztyńskiej należą
drogi i transport, w tym transport lotniczy.
Budowa lotniska pod Olsztynkiem jest
najlepszym rozwiązaniem komunikacyjnym
aglomeracji olsztyńskiej.
Uczestniczyłem w obchodach 20-lecia
Związku Gmin Mazurskich. W jubileuszu
uczestniczyli byli przewodniczący gmin i miast,
byli wojewodowie i wielu przedstawicieli
samorządowych. Uczestnicy wystosowali do
wszystkich gmin regionu serdeczne pozdrowienia, życząc dalszej współpracy.
W następnym punkcie obrad sesji,
dotyczącym udzielenia absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za rok 201, burmistrz Lech
Nitkowski złożył obszerne sprawozdanie
rzeczowe i finansowe. Przedstawiona została
pozytywna opinia RIO w Olsztynie i Komisji
Rewizyjnej Rady. Rada jednogłośnie udzieliła
burmistrzowi Barczewa absolutorium.
Opracowanie Jan Krakowiak

zadowolenia z wprowadzenia edukacji
samorządowej do szkół. Młodzież bardzo
poważnie potraktowała obrady dziecięcej sesji.
Uważam, że należy wspierać wszelkie
inicjatywy w tym kierunku.
Podpisaliśmy ze Stowarzyszeniem „Południowa Warmia” oraz z innymi 6 gminami udział
w projekcie „Lokalnie Aktywnie”. Projekt ma
na celu wyszkolenie liderów wiejskich.
W szkoleniu mogą wziąć udział sołtysi,
przedstawiciele organizacji pozarządowych.
W czerwcu odbył się Konwent Wójtów
i Burmistrzów gmin powiatu olsztyńskiego,
któremu przewodniczyłem. Poruszono różne
sprawy dotyczące m.in. podpisania wykonawczej umowy śmieciowej, sprawę budowy
aglomeracji olsztyńskiej i jej warunków. Wielki
Olsztyn z nami, małymi gminami postępuje nie
po partnersku. Upoważniliśmy przewodniczącego Warmińskiego Związku Gmin pana
Adama Sierzputowskiego do wystosowania
ponownie pisma do pana prezydenta Piotra
Grzymowicza o przystąpienie Olsztyna do
Warmińskiego Związku Gmin. Olsztyn nadal
nie stosuje cen ustalonych za odbierane ścieki
i dostarczaną wodę dla żadnej z podolsztyńskich gmin - a powinien. Z pozostałych
spraw poruszono opłaty za przedszkola dzieci z
gmin podolsztyńskich korzystających z placówek olsztyńskich. Podnoszono również temat
migracji dzieci z gmin podolsztyńskich do szkół
podstawowych i gimnazjów, a co za tym idzie
zmniejszenie subwencji oświatowej dla gmin.
4 czerwca otwarto Dni Barczewa. Otwarcie
zainicjowała wystawa twórczości skazanych.
Niektóre z wystawionych prac miały 40 lat.
Były rzeczy z pomysłami, jak schowki na
narkotyki, papierosy, podgrzewacze z tektury,
szkatułki na biżuterię, noże i inne. Były też
obrazy i rzeźby. Przedstawiono film o Zakładzie
Karnym oraz o procesach resocjalizacji
skazanych.
Odbyło się Walne Zgromadzenie „Stowarzyszenia 16-stka”, w którym gmina jest
członkiem. Gmina Barczewo dawno wniosła
swoje uwagi do przebiegu drugiej nitki 16-stki,
jak również co do lokalizacji węzłów. Obecnie

czekamy na decyzję środowiskową co pozwoli
na dokonanie zmian w planie zagospodarowania Łęgajn. Zarówno mieszkańcy m.
Łęgajny jak i przedstawiciele samorządu
zaakceptowali budowę węzła drogowego po
prawej stronie przed m. Łęgajny, a nie za
Łęgajnami jak było w pierwotnym projekcie.
Właściwie druga nitka 16-stki jak i południowa
Obwodnica Olsztyna są zaprojektowane.
Przeszkodą jest brak środków na realizację,
brak wspólnego lobbowania parlamentarzystów z województwem warmińskomazurskim w tym temacie.
Odbyło się Walne Zgromadzenie
Olsztyńskiego ZGOK. Jak nas poinformował
prezes Adam Sierzputowski około 20 czerwca
zostaną pozamykane wszelkie wymogi
spełniające warunki dofinansowywania
projektu wspólnej inwestycji 37 gmin
w zakresie utylizacji odpadów komunalnych.
Od 7 czerwca gościliśmy delegację
z Hagen. Z wizytą przyjechali: obecny
burmistrz pan Peter Gausmann, były burmistrz,
dwóch zastępców burmistrza, pani skarbnik,
czterech strażaków, jeden policjant. Przygotowaliśmy im bogaty program wizyty. Odbyły
się spotkania w ratuszu, w gimnazjum oraz OSP,
wizyty na obiektach sportowych. Wielkie
wrażenie na naszych gościach wywarła wizyta
w Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.
Tutaj naocznie nasi goście mogli przekonać się
o nowoczesnym wyposażeniu w sprzęt bojowy
jednostek gaśniczych i ratowniczych.
Brałem udział w naradzie poświęconej
ekonomii społecznej w zagospodarowaniu
ludzi bezrobotnych. Przedstawiono nowe
pomysły, nowe rozwiązania. Ekonomia
społeczna dobrze działa w państwach europejskich, np. we Włoszech 40% wszystkich
usług w jednej prowincji świadczą spółdzielnie
socjalne. Obecnie w projekcie wdrażany jest
program 6 spółdzielni socjalnych o różnym
profilu działania. Proponowana jest agroturystyka i krawiectwo. Program zapewnia takiej
spółdzielni pomoc finansową do 12 miesięcy
i doradztwo prawne. Koordynatorem na terenie
Ciąg dalszy na str. 18

Klub Radnych Niezależnych „Porozumienie Samorządowe”
18 czerwca 2012 roku zawiązał się w
Radzie Miejskiej Barczewa Klub Radnych
Niezależnych „Porozumienie Samorządowe”.
Tworzy go siedmiu radnych. Przewodniczącym
klubu został Jan Połowianiuk, wiceprzewodniczącą Halina Bronka, sekretarzem zaś
Edward Maciejewski. Radni zrzeszeni w klubie
postawili sobie liczne cele działania.
Oczywiście najważniejszym jest intensyfikacja
pracy na rzecz dobra lokalnej społeczności mieszkańców miasta i gminy Barczewo.
Działając w zwartej grupie można skuteczniej
osiągać zakładane cele - głos siedmiu radnych,
to głos prawie połowy Rady. Ważnym
elementem działania klubu będzie zacieśnienie
współpracy z burmistrzem, komisjami Rady
Miejskiej oraz poszczególnymi wydziałami
Urzędu Miejskiego.
Z wielką uwagą członkowie klubu chcą się
na bieżąco wsłuchiwać w głos wyborców. W ten
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sposób można bowiem szybko reagować na
potrzeby mieszkańców oraz korygować podjęte
działania. Już teraz zapraszamy do spotkań z
członkami klubu podczas ich dyżurów w
naszym ratuszu. Każda sprawa, czy duża, czy
mała, spotka się z zainteresowaniem i stosowną
reakcją. Dość przypadkowo i zarazem
szczęśliwie skład klubu ułożył się tak, że jego
członkowie reprezentują każdą część naszej
gminy. Miasto Barczewo, to radni Halina
Bronka i Jan Połowianiuk, sołectwa zachodnie,
to Edward Maciejewski i Andrzej Moszczyński,
północne Czesław Kopczyński, wschodnie
sołectwa Jan Suliński, a południe gminy
reprezentuje radny Ryszard Kulesza.
Jan Połowianiuk
Przewodniczący Klubu Radnych Niezależnych
„Porozumienie Samorządowe”
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Aktywni poszukiwani

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
„Południowa Warmia” zaprasza do udziału w
projekcie „ANIMACJA-INSPIRACJAEDUKACJA. Kompleksowe wsparcie
aktywności i integracji społeczności lokalnych
Południowej Warmii”.
W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl
szkoleń i warsztatów, dzięki którym uczestnicy
uzyskają wiedzę w zakresie możliwości
finansowania różnego typu działań na rzecz
rozwoju własnej miejscowości, zdobędą
praktyczne umiejętności pozwalające na
samodzielne tworzenie wniosków, a także
wiedzę na temat metod i narzędzi skutecznej
promocji podejmowanych działań.
W celu prezentacji praktycznych rozwiązań i
kreatywnej inspiracji uczestnicy projektu będą
mieli także możliwość odwiedzenia prężnie
działającej wioski tematycznej oraz spółdzielni
socjalnej. Tam wymienią doświadczenia
związane ze sposobami aktywizacji, integracji i
mobilizacji do działania, zapoznają się z
formami pracy, korzyściami, ale też możliwymi
problemami przy działalności na rzecz własnego
środowiska. Będą też mieli okazję osobiście
ocenić atrakcyjność oferty odwiedzanych miejsc
i ich przydatności w rozwoju społeczności
wiejskich. Będą samodzielnie malować na szkle,
wypiekać chleb, szyć zabawki czy tworzyć
niezwykłe budowle przy użyciu niezliczonej
liczby klocków.
Przez cały okres realizacji projektu uczestnicy
będą objęci wsparciem eksperckim i

systematyczną współpracą z animatorem, a
zwieńczeniem będzie zorganizowana przez nich
samych inicjatywa lokalna we własnej
miejscowości. W ramach projektu przewidziano
bowiem wsparcie finansowe realizacji pomysłu
na imprezę aktywizacyjną i integracyjną
mieszkańców - mogą to być warsztaty kulinarne,
teatralne, komputerowe, festyn na świeżym
powietrzu, konkursy dla mieszkańców czy
dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Uczestnicy projektu, przeszkoleni i
zintegrowani lokalni liderzy, zapoczątkują
działalność Forum Liderów Południowej
Warmii będącego platformą doświadczeń i
współpracy w zakresie rozwoju zwłaszcza
turystyki, w oparciu o lokalne zasoby
przyrodnicze, historyczne i kulturowe.
Do udziału w projekcie zapraszamy
mieszkańców Południowej Warmii, czyli gmin:
Barczewo, Biskupiec, Kolno, Olsztynek, Purda,
Stawiguda, Sorkwity, działających w
pozarządowych organizacjach wiejskich,
formalnie niezrzeszonych, nauczycieli,
przedstawicieli Rad Sołeckich, Kół Gospodyń
Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej, jednym
słowem wszystkich posiadających ciekawe
pomysły i chcących działać na rzecz rozwoju
swoich miejscowości. Szczególnie zapraszamy
osoby starsze (po 50 roku życia), które nierzadko
(choć często nie zdają sobie z tego sprawy!) są
skarbnicą wiedzy na temat lokalnych tradycji, a
także dzieci i młodzież, które zaangażowane w
projekt będą mogły rozwijać swoje pasje i
umiejętności.
Spotkania lokalne oraz rekrutacja potrwają do
połowy lipca 2012 r. Realizacja projektu potrwa
do końca 2012 roku.
Więcej informacji można uzyskać w Biurze
LGD „Południowa Warmia”, ul. Mickiewicza
40, 11-010 Barczewo, tel. 89 674 04 85 lub 508
701 237 oraz już wkrótce na stronie internetowej
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gminy powinien być MOPS. Ciekawy pomysł
na zwiększenie zatrudnienia bezrobotnych
zaproponowała dyrektor Bronakowska, a
mianowicie zwiększenie zatrudnienia przy
robotach społecznie użytecznych z programu
ministerialnego. Zatrudnianie naszych bezrobotnych czyni z nich pracowników identyfikujących się z gminą. Jestem za wdrożeniem tego
pomysłu w naszej gminie.
Informuję Radę, że przeszedł nasz wniosek
na odrestaurowanie obiektów dziedzictwa
kulturowego Barczewa na kwotę 3 900 mln
złotych. Dofinansowanie zewnętrzne 3 232 mln
złotych. Projekt zakłada remont kościoła
ewangelickiego, adaptację jego wnętrz na
galerię i salę koncertową, dostosowanie
obiektów użyteczności publicznej do osób
niepełnosprawnych - remont muzeum Feliksa
Nowowiejskiego i ratusza, gdzie ze strychu
chcemy utworzyć salę historyczną i salę narad
Rady Miejskiej.
Podpisaliśmy z panią skarbnik umowę na
pożyczkę preferencyjną w kwocie 1 340 mln zł z
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Bankiem BGK. Pożyczka przeznaczona jest na
wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej w ramach PROW, tj. budowa
kanalizacji Łęgajny-Barczewko.
Zawarliśmy 2 umowy na wprowadzenie
zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego w m. Barczewo, obręb
Wójtowo i Kaplityny. Umowy zawarto na
bardzo korzystnych dla gminy warunkach.
W dniach 4-10 czerwca odbyły się Dni
Barczewa. Przebiegały spokojnie, bez
zniszczeń. Według opinii mieszkańców było
sympatycznie. Zauroczeni postawą młodzieży
byli goście z Hagen. Policja i Straż Miejska nie
odnotowały żadnych zakłóceń porządku
publicznego. Gratulacje i podziękowania dla
gości i mieszkańców Barczewa.
Opracowanie Jan Krakowiak
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www.poludniowawarmia.pl w zakładce:
ANIMACJA-INSPIRACJA-EDUKACJA
projekt FIO.
Z przyjemnością informujemy, że projekt
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie
„Południowa Warmia” zyskał uznanie
ekspertów Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej oraz uzyskał najwyższą w Polsce
liczbę punktów w swojej kategorii, w
konsekwencji czego uzyskał dofinansowanie!
Iwona Hudź
Projekt dofinansowany
ze środków
Programu Operacyjnego
Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

Sygnał od Czytelnika
Zadbajmy o własne środowisko

O tym, że włókna azbestu trafiają do
organizmu głównie drogą oddechową, z
wdychanym powietrzem i w niewielkim tylko
stopniu przez skórę i z układu pokarmowego,
wiemy od dawna. Podobnie jak to, że źródłem
narażenia, prócz zanieczyszczonego powietrza,
może być woda, do której azbest trafia z
zanieczyszczonych gleb, ze ścieków przemysłowych, atmosfery i rur azbestowocementowych. Współcześnie wiadomo, że
azbest jest bardzo groźnym czynnikiem
chorobotwórczym, przy czym niebezpieczeństwo i szkodliwość azbestu (eternitu)
pojawia się wskutek rozpylenia w powietrzu
włókien azbestowych, a także podczas ich
korozji.
Tyle wstępu, a teraz uwaga Czytelnika, który
pragnie za naszym pośrednictwem zwrócić
uwagę na szkodliwość azbestu, którym przykryty
jest budynek, a raczej rudera, dawniej należący
do Gospodarstwa Rolnego przy Zakładzie
Karnym w Barczewie, a obecnie stanowiący,
podobnie jak grunty wokół, własność miasta.
Budynek, którego zadaszenie stanowi azbest,
najlepiej widoczny jest od ul. Grottgera, tuż za
dawnym placem tarcicy, należącym do dawnego
Przedsiębiorstwa Obróbki Drewna nr 1.
Czytelnik, który zgłosił problem, podobnie
jak mieszkańcy sąsiednich bloków, którzy
najbardziej czują się zagrożeni pytają: Co dalej
z azbestem?
Tekst i foto. W. Zenderowski

Przetargi
BURMISTRZ BARCZEWA
OGŁASZA PRZETARG NA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ W MIEJSCOWOŚĆI
BARCZEWKO
1.Działka NR 271 o pow. 488 m2, objęta księgą wieczystą NR OL1O/00052091/6
Cena wywoławcza: 35 670,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%)
2.Działka NR 514/2 o pow. 1539 m2, objęta księgą wieczystą NR OL1O/00011336/7
Cena wywoławcza: 97 170,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%)
Przetarg odbędzie się 5 lipca 2012 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 29 czerwca 2012 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 uzasadnionych 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 o przetargach dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

ATRAKCYJNY TEREN INWESTYCYJNY
Burmistrz Barczewa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej
położonej w obrębie ewidencyjnym 2 miasta Barczewo,
przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod teren projektowanej zabudowy przemysłowo-składowej z dopuszczeniem
rzemiosła usługowego, administracji i baz transportowych.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
Działka Nr 8/3
Powierzchnia działki: 20012 m2
Księga wieczysta: OL1O/00012166/1
Cena wywoławcza: 738 000,00 zł (w tym podatek VAT)
Wysokość wadium: 100 000,00 zł
Minimalna wysokość postąpienia: 7 380,00 zł
Działka położona jest na terenie uzbrojonym w sieci infrastruktury miejskiej: wodociągową i energetyczną.
Dojazd do działki z asfaltowej drogi gminnej.
Przetarg odbędzie się dnia 1 sierpnia 2012 roku o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1,
w pokoju nr 19.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
do dnia 27 lipca 2012 roku.
Szczegółowych informacji o nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Barczewie, pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 wew. 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 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki Nr 48/18 o pow. 19 m2,
położonej w Barczewie przy ulicy Michała Kajki. Księga wieczysta Nr OL1O/00072981/8.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie oznaczonym jako: Teren projektowanej
zabudowy garażowej.
Cena wywoławcza 2 706,00 zł (w tym podatek VAT w stawce 23%)
Wysokość wadium 500,00 zł
Minimalna wysokość postąpienia 30,00 zł
Stawka procentowa pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu: 25%
Stawka procentowa opłat rocznych: 8%
W rejonie działki przebiega sieć kanalizacyjna oraz linia energetyczna.
Z ogólnymi i szczegółowymi ustaleniami planu dla sprzedawanej nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Budownictwa i Inwestycji
Komunalnych tutejszego Urzędu, w pok. nr 5.
Przetarg odbędzie się 5 lipca 2012 roku, o godzinie 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa tut. Urzędu pokój nr 19,
tel. (89) 514-83-46 w. 53 i 54.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Informacje

Dni Barczewa na sportowo
W dniach 5-8 czerwca 2012 w ramach
obchodów Dni Barczewa zorganizowane zostało
sześć imprez sportowych, w których głównym
fundatorem pucharów i medali była Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Barczewie.
Finał Mistrzostw Województwa Szkolnego
Związku Sportowego w Baseballu szkół
podstawowych
Barczewo gościło finalistów walczących o
tytuł najlepszej szkoły na Warmii i Mazurach w
baseballu. Po raz pierwszy turniej o medale
odbywał się w Barczewie dzięki zaangażowaniu
pani prezes Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji
Dzieci i Rozwoju Obszarów Wiejskich
„WROTA” Małgorzaty Bałusz i trenera
baseballu pana Szymona Kurdynowskiego nauczyciela wychowania fizycznego i działacza
sportowego.
Organizacja zawodów była możliwa dzięki
wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, władz miasta
Barczewo i pomocy ZW SZS, UKS „ Yankees”
Działdowo oraz pana Ala Koproskiego /USA/.
Na 2 boiskach /m.in. na orliku/ doskonale
przygotowanych przez organizatorów wystąpiło
blisko 90 zawodników z 7 szkół podstawowych,
w tym 2 drużyny z gminy Barczewo:
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Lamkowie
i Szkoła Podstawowa w Bartołtach Wielkich.
Mecze grupowe pokazały, że poziom z roku
na rok podnosi się. Prawdziwa „bitwa”
rozgorzała podczas rywalizacji o miejsca. W
meczu o piątą pozycję spotkały się szkoły z Tylic
i Jamielnika, które pechowo wypadły ze strefy
medalowej. W bezpośredniej potyczce
zaprezentowały dobrą formę i wszyscy żałowali,
że w sporcie premiuje się miejsca od I do III.
Wynik 4:3 dla Tylic sam mówi za siebie. W
meczu o brąz zmierzyli się ubiegłoroczni
finaliści: Bartołty Wielkie i Zajączkowo
Lubawskie. W tym roku gospodarze finałów bez
medalu, ale porażka 6:7 ujmy nie przynosi. SP

Małdyty i SP Miłomłyn w tamtym roku były
poza podium, ale jak widać ostro przepracowały
ostatnie miesiące, by w 2012 zagrać o złoto.
Małdyty pokazały, że znów są najlepsze
wygrywając 12:6.
Klasyfikacja końcowa:
1.SP Małdyty
2.SP Miłomłyn
3.SP Zajączkowo Lub.
4.SP Bartołty Wlk.
5.SP Tylice
6.SP Jamielnik
7.NSP Lamkowo
Statuetki /fundator Al. Koproski, USA/ dla
najlepszych zawodników Mistrzostw otrzymali:
Bartłomiej Balcer /Bartołty Wlk./, Paweł
Kostrzewa /Lamkowo/.
Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych
Drużyn Mieszanych o Puchar GKRPA
Na orliku w Łęgajnach został
zorganizowany niecodzienny turniej piłki
nożnej, w którym wzięły udział reprezentacje
szkół podstawowych z gminy Barczewo: SP
Barczewo, SP Lamkowo, SP Łęgajny, SP
Kronowo. Drużyny biorące udział w zawodach
musiały liczyć sześciu zawodników, w tym 3
chłopców i 3 dziewczynki. Organizator
Sylwester Wyłubski dzięki wsparciu GKRPA w
Barczewie zapewnił puchary i medale oraz
wspaniałą pogodę i atmosferę, która
towarzyszyła zawodnikom w czasie zawodów.
W turnieju wzięło udział około 40 uczestników.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - SP Barczewo
II miejsce SP - Łęgajny
III miejsce - SP Kronowo
IV miejsce - SP Lamkowo
Finał Mistrzostw Gminy Barczewo w piłce
siatkowej chłopców w kategorii gimnazja o
Puchar GKRPA
W Finale Mistrzostw Gminy Barczewo w
piłce siatkowej chłopców w kategorii wiekowej

Apel o ograniczone zaufanie. Uwaga grasują oszuści!
Do naszej redakcji zgłosiła się czytelniczka, która opowiedziała nam historię, jaka
spotkała jej mamę. Nasza czytelniczka /imię i nazwisko znane redakcji/ powiedziała, że na terenie
miasta i gminy działa para oszustów - złodziei. Kobieta i mężczyzna odwiedzają domy starszych
ludzi i oferują im do sprzedaży różne gadżety, w tym kapy na łóżka. Podjeżdżają samochodem
pod dom wytypowanych ofiar i złodziejski tandem rozpoczyna swój proceder. Oszustka, kobieta w
średnim wieku, oferuje towary. Należy powiedzieć, że fach przekonywania ma opanowany
perfekcyjnie, dzięki czemu już po chwili rozmowy rozmówca nabiera do niej pełnego zaufania.
Wciągnięty w rozmowę gospodarz/gospodyni domu, jest tak zaoferowany rozmową, że
nie zauważa, że do jej mieszkania wkrada się drugi członek szajki - mężczyzna, który plądruje
mieszkanie z czego się da, a następnie niezauważony, wychodzi. Wówczas oszustka nie jest już
zainteresowana sprzedażą oferowanego towaru. Razem wsiadają do samochodu i odjeżdżają w
siną dal. Gospodyni, w tym przypadku mama naszej czytelniczki, dopiero następnego dnia, będąc
w potrzebie finansowej, zajrzała do schowka na pieniądze i stwierdziła, że znikła cała emerytura.
O fakcie tym powiadomiona została miejscowa policja. Nasza czytelniczka prosiła o opisanie tego
incydentu w naszej gazecie, by w ten sposób ostrzec mieszkańców przed nieszczęściem. My, jako
redakcja, spełniamy życzenie.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców o ograniczone zaufanie do domokrążców. W
przypadku złożenia wizyty przez parę oszustów wymienionych w niniejszym materiale prosimy o
dyskretne zanotowanie numerów rejestracyjnych samochodu i zawiadomienie policji. Numer
kontaktowy policji: 895148304.
Redakcja
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gimnazja spotkały się 4 drużyny. Wszystkie
drużyny biorące udział w turnieju finałowym
reprezentowały Gimnazjum nr 1 w Barczewie.
Dzięki wsparciu GKRPA w Barczewie najlepsze
drużyny zostały uhonorowane pucharami i
medalami. W zawodach wzięło udział ponad 30
sportowców. Organizator: Rafał Surmański.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsce - klasa III B
II miejsce - II C
III miejsce - III C
IV miejsce - III A
Gminny Turniej Piłki Siatkowej Plażowej o
Puchar GKRPA
Już po raz kolejny z okazji obchodów Dni
Barczewa został zorganizowany Gminny
Turniej Piłki Siatkowej Plażowej. Zawody
rozegrane zostały pod patronatem GKRPA w
Barczewie. Organizator - Rafał Surmański
przeprowadził zawody w 3 kategoriach:
gimnazja, OPEN kobiet, OPEN mężczyzn.
W turnieju uczestniczyło ponad 20 zawodników.
Klasyfikacja końcowa:
kat. gimnazja
I - Andrzej Marel, Piotr Szambelan
II - Kacper Czadek, Adam Sabellek
III - Adrian Adamczyk, Dawid Gawroński
IV - Sebastian Kostrubski, Janusz Sęk
kat. OPEN kobiet
I - Sylwia Tołkacz, Patrycja Dybiec
II - Karolina Semeniuk, Agata Kłos
kat. OPEN mężczyzn
I - Adrian Rybak, Krzysztof Miłaszewski
II - Mateusz Marcinkowski, Patryk Szwaradzki
III - Karol Podlecki, Michał Rytelewski
IV - Maciej Kardasz, Paweł Zychowicz
Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
GKRPA
Po raz pierwszy z okazji obchodów Dni
Barczewa został rozegrany I Gminny Turniej
Tenisa Stołowego w hali sportowej Gimnazjum
nr 1 w Barczewie. Wsparcie przez GKRPA w
Barczewie pozwoliło uhonorować najlepszych
zawodników pucharami i medalami.
Organizatorzy: Piotr Kowal oraz koordynator
sportu Szymon Kurdynowski dzięki wsparciu
pracowników gimnazjum zapewnili sprzęt
sportowy, sportową walkę i miłą atmosferę. W
zawodach wzięło udział 20 zawodników.
Turniej rozegrano w 3 kategoriach: Junior,
OPEN kobiet, Senior.
Klasyfikacja końcowa:
Kat. kobiety OPEN
1.Zglińska Magdalena
2.Zglińska Mariola
3.Jasińska Magdalena
Kat. Juniorzy
1.Zgliński Adam
2.Adamczyk Adrian
3.Marel Andrzej
Kat. Senior
1.Kowal Piotr
Ciąg dalszy na str. 21
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Nasze młodziczki trzecie w województwie
Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w
Barczewie zajęły 3 miejsce w finałowym
Turnieju Mistrzostw Województwa SZS w
halowej Piłce Nożnej Szkół Podstawowych.
Zawody rozegrano 16.05.2012 r w hali
sportowej Liceum Ogólnokształcącego w
Braniewie.
Do turnieju, który był czwartym ostatnim etapem eliminacji Mistrzostw
Województwa, awansowało 6 drużyn: SP
Barczewo, SP Wydminy, SP Wilkowo, SP Biała
Piska, SP Lipowina i gospodarz turnieju, SP
Braniewo. Zawody rozgrywano w dwóch
grupach, a mecze trwały 2 x 7 minut. Pierwszy
swój mecz zespół z Barczewa zaczął od
wygranej z gospodyniami 3:1. W meczu z Białą
Piską nasze zawodniczki dzielnie broniły się
przed atakami rywalek, jednak umiejętności i
spryt były zdecydowanie po stronie piłkarek z
Białej Piskiej. Mecz zakończył się naszą
przegraną 0:2, ale udało się awansować do
półfinału, w którym przeciwnikiem była
drużyna z Wydmin. Tego spotkania również nie
udało się wygrać (0:1), chociaż nie brakowało
emocji do samego końca i blisko było do
sprawienia niespodzianki w meczu z wyżej
notowanym zespołem. W meczu o brązowe
medale dziewczęta z Barczewa zagrały z dużą
determinacją i pewnie wygrały 4:0, ostatecznie
zajmując 3 miejsce w turnieju.
Tytuł „króla strzelców” otrzymała
nasza zawodniczka, Weronika Chojnacka, która

Ciąg dalszy ze str. 20

fot. Archiwum

zadebiutowała w imprezie tej rangi. Należy
dodać, że jest to piąty rok z rzędu, kiedy
młodziczki z Barczewa stają na podium
Mistrzostw Województwa w Halowej Piłce
Nożnej.
Klasyfikacja końcowa:
1. SP Biała Piska
2. SP Wydminy
3. SP Barczewo
4. SP Lipowina
5. SP Braniewo
6. SP Wilkowo

Szkołę Podstawową nr 1 w Barczewie
reprezentowały: Klaudia Saczuk (br), Martyna
Caruk, Klaudia Kuzia, Aleksandra Kasprzyk,
Antonia Gaweł, Aleksandra Rojek, Weronika
Trzcińska, Ania Lutarewicz, Weronika
Chojnacka i Paulina Dowgiałło. Trenerem jest
nauczyciel wf w SP nr 1 w Barczewie - Piotr
Ferenz.
opr. Piotr Ferenz

Dni Barczewa na sportowo

2.Stegnerski Sebastian
3.Wojtach Mateusz
Szymon Kurdynowski
Otwarty Turniej Piłkarski dla dzieci
i młodzieży z okazji Dnia Dziecka, w
ramach obchodów Dni Barczewa
W dniu 8.06.2012 UKS BUKS Barczewo
na obiekcie ORLIK przy szkole podstawowej
zorganizował otwarty turniej piłkarski dla
dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka, w
ramach obchodów Dni Barczewa. Frekwencja
dopisała, turniej odbył się w kilku kategoriach
wiekowych. Najmłodszą grupę stanowili
zawodnicy z rocznika 2005 i 2006, wśród
których najlepsza okazała drużyna o nazwie
„Lwiątka BUKSU” w składzie: Kinga
Iwaszko, Bartosz Kudosz, Oskar Panek, Oskar
Sepczyński, Kacper Frydrych, Kornel Pawlik,
Patryk Błachowicz, Weronika Kozłowska,
Dorian Marcinkowski, Karol Rak, Daria
Kornatowska, Adam Sielawa.
Wśród zawodników z rocznika 2003 i
2004 zwyciężyła drużyna o nazwie „Lwi Pazur”
w składzie: Maksymilian Ostrowski, Adrian
Czadek, Krystian Bartoszek, Kacper Kowalski,
Wiktor Szachnowicz.
W kategorii 2001 i 2002 zwycięstwo
odniósł zespół o nazwie „BUKS - Polska” w
składzie: Wiktor Rak, Kacper Dziubczyk,

fot. Archiwum

Kacper Dąbrowski, Sebastian Dąbrowski,
Weronika Juszczyk.
W kategorii drużyn zrzeszonych w roczniku
1999 i 2000 zwyciężyła drużyna „Pisa”
Barczewo w składzie: Michał Caruk, Maciej
Dowgiałło, Dawid Mokrzycki, Mateusz Białas,
Dawid Makowski, Paweł Szczepanik, Andrzej
Skarżycki, Kamil Szustak, Damian Szraiber,
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Rafał Sarwa.
W kategorii drużyn z rocznika 1997-1998
zwyciężyła drużyna o nazwie „FC Gimna”
Barczewo w składzie: Mateusz Jarka, Piotr
Szambelan, Patryk Stankiewicz, Adrian
Studziński, Maciej Pietras, Łukasz Caruk.
W turnieju, który został zorganizowany
m.in. pod patronatem GKRPA i CKiPG w
Barczewie, wzięło udział ponad 120
zawodników, wszyscy otrzymali pamiątkowe
znaczki, nagrody rzeczowe (słodycze),
zwycięzcom wręczono pamiątkowe puchary.
Poza konkursem odbył się mini turniej
piłkarski władz samorządowych miasta
Barczewa i Hagen a.T.W. o puchar Prezesa
BUKS Barczewo. Jeden zawodnik
maksymalnie mógł zdobyć 250 punktów.
Najwyżej punktowali z naszej drużyny Lech
Nitkowski - kapitan, Mariola Łukowska,
Halina Bronka (nagroda publiczności za
oryginalne buty piłkarskie, a właściwie ich
brak tzn. na boso), Alina Jakończuk, Teresa
Lutarewicz i Katarzyna Matyjas. Turniej
zakończył się sprawiedliwym remisem.
Puchar powędrował do Hagen a.T.W., niemniej
jednak nasz kapitan poinformował, że w
następnym roku drużynę wzmocni, gdyż ma
zamiar powalczyć o jego odzyskanie.
Bogdan Caruk
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Sport
I Otwarte Mistrzostwa Barczewa UFR
KLUB SPORTOWY EGIDA - I miejsce w klasyfikacji medalowej
9 czerwca 2012 r., w hali sportowej przy
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w
Barczewie odbyły się I Otwarte Mistrzostwa
Barczewa UFR (mieszane sztuki walki). Do
wspólnej rywalizacji przystąpiło 76
zawodników z całej Polski, w tym 25
zawodników z KS Egida Barczewo/Olsztynek,
pod wodzą trenera Bartosza Zabłotnego. Kluby,
które zgłosiły swoją chęć uczestnictwa w
turnieju przedstawiały się następująco:
Bartoszycka Szkoła Taekwondo - kierownik
Tomasz Zaręba
Kowalkowski Fight Club Działdowo kierownik Adrian Kowalkowski
Kaliniak Team Mrągowo - kierownik Tomasz
Kalinowski
Panzer Suwałki - kierownik Dominik
Szczodruch
KS Nadstal Góra Kalwaria - kierownik Tomasz
Bąk
KS Piechotka Team Susz - kierownik Jarosław
Piechotka
Tangsoodo Ronin Stanisławów - kierownik
Jacek Kesler
Gladius Ostróda - kierownik Marcin Dziliński
oraz drużyna gospodarzy KS Egida
Barczewo/Olsztynek - kierownik Bartosz
Zabłotny.
Na najlepszych fighterów czekały
przepiękne, odlewane medale, oraz prestiżowe
statuetki mistrzowskie. Impreza została
zorganizowana przez Stowarzyszenie KS
EGIDA na czele z prezesem Bartoszem
Zabłotnym oraz sekretarzem Piotrem Silskim.
Całe mistrzostwa odbyły się pod patronatem
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. W ramach pracy społecznej
lekarze Henryk Kopecki oraz Tadeusz Plawgo
wraz z ratownikami medycznymi OSP w
Barczewie zapewnili zawodnikom bezpieczeństwo medyczne. Podczas oglądania
niesamowitych pojedynków na wysokim,
sportowym poziomie uczestnicy mogli
doświadczyć wielu emocji, rozmaitych doznań i

przeżyć. Przez cały czas trwania imprezy
panowała przemiła atmosfera.
Zorganizowanie takich mistrzostw jest dla
klubu Egida wielkim sukcesem, zważywszy na
to, że tego typu zawody odbyły się po raz
pierwszy na terenie miasta i gminy Barczewo.
Jest to również ogromna promocja sztuk walki
w stylach mieszanych. Z uwagi na rangę były to
chyba najlepsze zawody sportowe jakie do tej
pory odbyły się w Barczewie. Publiczność
podczas trwania imprezy cyklicznie się
wymieniała. Wszyscy z widowni oglądali
rozgrywane walki z wielkim zaciekawieniem i
emocjami. Wielu z nich wspierało swoje kluby
pokaźnymi okrzykami i brawami.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 9.00.
Przybyłych zawodników, trenerów, gości oraz
sympatyków sportu przywitał sam gospodarz
Bartosz Zabłotny. Przywitał również sędziego
głównego pana Marka Czapkę oraz sędziów,
którzy czuwali nad sprawiedliwymi wynikami
walk. Chwilę później zawodnicy zostali
przydzieleni do odpowiednich kategorii

BUKS Barczewo informuje…II miejsce na zakończenie sezonu

Drużyna BUKSU z rocznika 2002 i młodsi
w dniu 14.06.2012 na turnieju ćwierćfinałowym
w Giżycku zajęła II miejsce, tym samym
awansowała do turnieju półfinałowego
mistrzostw województwa w kategorii Żaków.
Nie udało się natomiast awansować do
półfinałów drużynie z rocznika 2001 i młodsi. W
dniu 16.06.2012 w Olsztynie Orlicy, pomimo
ambitnej postawy, zakończyli swój udział w
mistrzostwach województwa na ćwierćfinałach.
Sezon piłkarski 2011/2012 powoli dobiega
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końca, w lipcu będziemy odpoczywać,
aczkolwiek będzie to czynny odpoczynek, bo
zamierzamy zorganizować obóz dla wszystkich
chętnych zawodników klubu.
Do rozgrywek sezonu 2012/2013
zgłosiliśmy pięć drużyn. BUKS będą
reprezentować młodzicy (jedna drużyna), Orlicy
(dwie drużyny), oraz Żacy (dwie drużyny).
Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego
BUKS Barczewo w tym miejscu składa
serdeczne podziękowania dla zawodników za
zaangażowanie, ambicję oraz upór, rodzicom za
poświęcenie i wkład w rozwój naszego klubu,
władzom samorządowym i dyrekcji szkoły
podstawowej za wsparcie i zrozumienie naszych
potrzeb. Jednocześnie zapraszamy do
współpracy osoby chcące podzielić się swoją
wiedzą i doświadczeniem na rzecz naszego
stowarzyszenia, jak również firmy i instytucje.
Kontakt: Bogdan Caruk tel. 509487593,
Sławomir Ostrowski tel. 501162552
Bogdan Caruk
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wiekowych i wytypowani do walk w wybranych
konkurencjach, które odbywały się na dwóch
matach. Rozegrane zostały trzy konkurencje w
czterech różnych kategoriach wiekowych i
wagowych:
Dzieci (rok ur. do 2007 oraz roczniki 2003,
2004, 2005 (kolejna kategoria)
Kadeci Młodsi (roczniki: 2000, 2001, 2002)
Kadeci (roczniki:1997, 1998, 1999 )
Juniorzy (roczniki: 1994, 1995, 1996)
- TOUCH CONTACT
- POINT FIGHTING
- UFR LIGHT.
Konkurencja Touch contact (pałki) - jest to
rywalizacja, w której zawodnicy walczą
pałkami kalaki.
Pointfighting jest dla wszystkich kategorii
wiekowych. Jest to formuła walki „przerywanej” z ograniczonym kontaktem. Po każdej
akcji walka jest przerywana, technika
punktowana przez sędziego, a wynik znany jest
przez cały czas trwania pojedynku. Rywalizacja
rozgrywana jest na macie, a walkę wygrywa się
przewagą punktów. Pole trafienia to głowa i
tułów.
UFR Light dla Kadetów, Juniorów jest to
formuła z ograniczonym kontaktem w systemie
walki „ciągłej”. Rywalizacja rozgrywana jest na
macie, a pojedynek wygrywa się przewagą
punktów. Wynik znany jest po zakończeniu
walki. Pole trafienia to twarz i tułów.
Dwurundowy pojedynek mający na celu
wyłonienie najbardziej wszechstronnego,
absolutnego mistrza.
W konkurencji Pointfighting zawodnicy
mogą zgłosić się do dwóch kategorii
wzrostowych: swojej i wyższej. W pozostałych
konkurencjach zgłaszają się tylko w jednej,
swojej kat. wagowej.
Do godziny 12.00 zawodnicy z dumą i zamiłowaniem do sportu rywalizowali ze sobą o I, II
i III miejsce w walkach fair play. W czasie
przerwy od godziny 12.00 do godziny 13.00
można było spożyć ciepły i smaczny posiłek,
serwowany w gimnazjalnej stołówce. Wielu
uczestników skorzystało z tej możliwości. Tuż
po przerwie, około godziny 13.00, oficjalnie
Ciąg dalszy na str. 23

Sport
Ciąg dalszy ze str. 22

I Otwarte Mistrzostwa Barczewa UFR
KLUB SPORTOWY EGIDA - I miejsce w klasyfikacji medalowe

przywitano wszystkie kluby wraz z trenerami i
sędziami. Powitano również samorządowców z
gminy Barczewo, tzw. „perełki” tej imprezy bez
pomocy których te zawody nie mogłyby się
odbyć oraz delegację z Hagen a.T.W.
Ogromne podziękowania nie ominęły
również sponsorów oraz ludzi dobrego serca,
którzy zaangażowali się w organizację
mistrzostw. A byli nimi:
SPONSORZY
Aneta Jacewicz
Bogumiła i Piotr Silscy
Camping Tumiany - Storoniańska Ewelina
Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie
Drukarnia Wielkiego Formatu „Wielkierzeczy.com”, pan Łukasz Galibarczyk Kaplityny
Firma handlowo usługowa „Kamizi” - Kamila
Iwanowicz
Gimnazjum nr 1 w Barczewie
Grzegorz Bednarczyk Kronówko
Handel artykułami różnymi Mirosław i Teresa
Puczel - Ramsowo
Hotel Azzun Orient Spa & Wellness, Pan Marek
Adamczyk - Kromerowo
Instalacje Gazowe, pan Grzegorz Flakowski Kromerowo
Joanna Kaziulewicz
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Barczewie - współfinansowanie i patronat
Justyna Mańkowska
Kaczorowscy Dorota i Edward
Miejski Ośrodek Zdrowia w Barczewie - Pan
Tadeusz Plawgo i Pan Henryk Kopecki nadzór
lekarski
Ochotnicza Straż Pożarna - zabezpieczenie
medyczne
Pamar FHU Barczewo
Pan Adam Dowgiałło
Pani Ewa Karkut - Barczewo
Państwo Pawlak Katarzyna i Sławomir
Państwo Teresa i Władysław Napierało Barczewo
Sklep spożywczy „Fido”, Państwo Fidurscy Barczewo
Stadnina Koni Lucyna i Andrzej Ciesielscy
Suliński Andrzej i Bożena - Ramsowo
Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie
Szkółka Bylin Olga i Marcin Dąbrowscy Wipsowo
Telewizja Kablowa Macrosat
Wojciech Stasiak Tartak Niedźwiedź
Kinga i Wojciech Sidorczuk
Szczególne podziękowania skierowane były
także do rodziców zawodników KS Egida
LUDZIE DOBREGO SRECA
Kinga i Wojciech Sidorczuk, Anna Wojszel i
Krzysztof Oleszczak, Bogumiła i Piotr Silscy,
Katarzyna i Sławomir Pawlak, Joanna i Dariusz
Zdanowicz, Aneta Jacewicz-Wójcik, Dariusz i
Barbara Kalbarczyk, Marek Silski oraz inni
wspierający rodzice.
Punktem specjalnym mistrzostw były walki
pokazowe zawodników z Kadry Narodowej
nagrodzone gromkimi brawami. Do otwarcia
zawodów poproszono burmistrza Barczewa

Lecha Nitkowskiego oraz przewodniczącego
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Po tej części nastąpiło
wręczanie dyplomów, medali, podziękowań i
statuetek. Pamiątkową statuetką zostały
uhonorowane osoby, które dołożyły wiele pracy
i zaangażowania aby tą wspaniałą imprezę
zorganizować.
Serdeczne podziękowania dla:
Pani Haliny Bronki, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Pana Piotra Mostka, Pana Henryka Kopeckiego,
Pana Tadeusza Plawgo, Pana Zbigniewa
Podlaskiego - dyrektora Gimnazjum nr 1 w
Barczewie, Pani Marioli Łukowskiej - dyrektora
Centrum Kultury i Promocji Gminy oraz Pani
Jolanty Pastuszenko - dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barczewie.
Gdy oficjalna część uroczystości dobiegła
końca wznowione zostały walki na matach, a w
międzyczasie odznaczano trofeami sportowymi
zawodników na podium za dotychczasowe
osiągnięcia.
Barczewskie mistrzostwa zakończyły się
sukcesem naszej reprezentacji „KS EGIDA”,
która łącznie we wszystkich konkurencjach
wywalczyła aż 26 medali, w tym 13 złotych.
KLUB SPORTOWY EGIDA okazał się
najwyższy rangą i zajął I miejsce w klasyfikacji
medalowej. II miejsce zajął Gladius Ostróda,
pod kierownictwem Marcina Dzilińskiego, III
miejsce zajęła Bartoszycka Szkoła Taekwondo,
pod kierownictwem Tomasza Zaręby, natomiast
IV miejsce - KS Piechotka Team Susz, pod
kierownictwem Jarosława Piechotki. Cieszymy
się, że nasza drużyna odniosła taki sukces. To
zaszczyt mieć wśród nas tak utalentowanych
zawodników, dla których sport jest po prostu
wielką pasją. Wielu zawodników oświadczyło,
że życzyłoby sobie ponownie przyjechać do
Barczewa na przyszłe zawody. Mamy nadzieję,
że już niedługo będą mieli taką możliwość.
KAT. WIEKOWA- DZIECI
KACPER KAZIULEWICZ
KS EGIDA BARCZEWO
Touch Contact - SREBRNY MEDAL
FILIP PAWELCZYK
KS EGIDA BARCZEWO
Touch Contact - SREBRNY MEDAL
JAKUB SIDORCZUK
KS EGIDA BARCZEWO
Touch Contact - ZŁOTY MEDAL
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Pointfighting - ZŁOTY MEDAL
KONRAD CZUBA
KS EGIDA BARCZEWO
Touch Contact - ZŁOTY MEDAL
WIKTORIA KALBARCZYK
KS EGIDA BARCZEWO
Touch Contact - BRĄZOWY MEDAL
PRZYCHODNA PATRYCJA
KS EGIDA BARCZEWO
Touch Contact - SREBRNY MEDAL
TROJANOWSKI MACIEJ
KS EGIDA BARCZEWO
Touch Contact - SREBRNY MEDAL
KAT. WIEKOWA - KADETKI MŁODSZE
ALEKSANDRA OBRĘBSKA
KS EGIDA OLSZTYNEK
Touch Contact - BRĄZOWY MEDAL
Pointfighting - ZŁOTY MEDAL
NIKOLA SILSKA
KS EGIDA BARCZEWO
Touch Contact - ZŁOTY MEDAL
Pointfighting - ZŁOTY MEDAL
KINGA DOWGIAŁŁO
KS EGIDA BARCZEWO
Touch Contact - ZŁOTY MEDAL
Pointfighting - SREBRNY MEDAL
Walka Pokazowa
Pointfighting - ZŁOTY MEDAL
KAT. WIEKOWA - KADECI MŁODSI
EMIL ZDANOWICZ
KS EGIDA BARCZEWO
Touch Contact - ZŁOTY MEDAL
KACPER GOLISZEK
KS EGIDA BARCZEWO
Touch Contact - SREBRNY MEDAL
JAKUB PAWLAK
KS EGIDA BARCZEWO
Pointfighting - BRĄZOWY MEDAL
KAT. WIEKOWA - KADETKI
ROZALIA WOJSZEL
KS EGIDA BARCZEWO
Pointfighting - SREBRNY MEDAL
UFR Light - ZŁOTY MEDAL
NIKOLA SILSKA
KS EGIDA BARCZEWO
Pointfighting - SREBRNY MEDAL
KAT. WIEKOWA - KADECI
RAFAŁ BEDNARCZYK
KS EGIDA BARCZEWO
Touch Contact - SREBRNY MEDAL
KAT. WIEKOWA - JUNIORKI
ROZALIA WOJSZEL
KS EGIDA BARCZEWO
Pointfighting - ZŁOTY MEDAL
WERONIKA LUBERACKA
KS EGIDA OLSZTYNEK
Pointfighting - SREBRNY MEDAL
KAT. WIEKOWA - JUNIORZY
MACIEJ SKURSKI
KS EGIDA OLSZTYNEK
Pointfighting - 2 X ZŁOTY MEDAL
DZIĘKUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH
SUKCESÓW
Stowarzyszenie KS EGIDA
Sekretarz Piotr Silski
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Informacje
Mistrzostwa gminny Barczewo
I Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza
W środę, 20 czerwca br., na terenie
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej, pod
patronatem burmistrza Barczewa, odbył się I
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza. W
turnieju wzięło udział dwudziestu pięciu
uczniów z Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa
Nowowiejskiego, Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie oraz Niepublicznego
Gimnazjum w Ramsowie. Byli to: Sandra
Andrzejewska, Marta Bergolc, Krzysztof Cis,
Wiktoria Chojnowska, Hubert Chrzon, Karina
Chrzon, Joachim Domalecki, Alan Dutkiewicz,
Aleksandra Hermańska, Radosław Kłos,
Mikołaj Lesiński, Dawid Makowski, Dawid
Mokrzycki, Mateusz Pac, Krzysztof
Szumacher, Krzysztof Wieczyński, Cezary
Żuchowski, Bartosz Kulesza, Julian Bzymek,
Bartłomiej Michalak, Damian Hasiuk, Jakub
Stefański, Leon Malewaniec, Kacper
Dąbrowski, Mateusz Matysek.
Po siedmiu, niekiedy trudnych, długich i
emocjonujących rundach, wyłoniono
zwycięzców turnieju. Przed uroczystą galą
wręczania pucharów, statuetek, medali i
dyplomów odbyła się symulanta z udziałem
Krzysztofa Cisa, który i tym razem był
niepokonany. Zwycięskie trofea i dyplomy dla
wszystkich zawodników wręczał zastępca
burmistrza Dariusz Jasiński. I tak: Puchar
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych - tytuł Mistrza Gminy
Barczewo, statuetkę Mistrza Gminy w kategorii
gimnazjum, złoty medal i dyplom zdobył
Krzysztof Cis. Statuetkę Mistrza Gminy w
kategorii szkoły podstawowej, złoty medal i
dyplom zdobył Dawid Mokrzycki. Na

pozostałych miejscach uplasowali się: w
kategorii gimnazjum: srebrny medal za zajęcie
II miejsca i dyplom otrzymał Jakub Stefański,
brązowy medal za zajęcie III miejsca i dyplom Damian Hasiuk, zaś w kategorii szkoła
podstawowa: srebrny medal za zajęcie II
miejsca i dyplom zdobyła Marta Bergolc,
natomiast brązowy medal za zajęcie III miejsca
i dyplom - Krzysztof Szurmacher. Specjalne
wyróżnienie i dyplom otrzymał najmłodszy
zawodnik, uczeń klasy III b - Hubert Chrzon.

Gminny zjazd PSL
Bieżący rok jest rokiem sprawozdawczo-wyborczym wszystkich struktur Polskiego
Stronnictwa Ludowego.
30 maja 2012 roku odbył się zjazd gminny Stronnictwa. Przybyli na zjazd delegaci m.in.
wysłuchali sprawozdania z działalności Zarządu Gminnego za lata 2008 - 2012, które przedstawił
prezes Jan Połowianiuk. W swym sprawozdaniu odniósł się do statystycznie rosnącego
procentowego poparcia PSL w kolejnych wyborach do różnych szczebli krajowych i samorządowych.
Z dużym uznaniem spotkało się też podsumowanie ostatnich wyborów do Rady Miejskiej Barczewa,
gdy zawarta szeroka ponadpartyjna koalicja „Porozumienie Samorządowe Barczewa” z udziałem
kandydatów z PSL zdobyła 7 mandatów w obecnej Radzie Miejskiej. Ustępujący Zarząd uzyskał
skwitowanie jednogłośnie.
Wybrano nowy Zarząd na kadencję 2012 - 2016. Prezesem ponownie został Jan
Połowianiuk. W skład Zarządu weszli Marek Szter, Jan Dobiecki, Kazimierz Czaplicki, Bernard
Rembacz.
Jan Krakowiak

Zapraszamy na koncerty
W piątek, 15 czerwca 2012 r. dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, pani
Mariola Łukowska podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
realizację projektu „Przegląd lokalnych zespołów „ERROR” wraz z koncertem”. Ta impreza kulturalna
odbędzie się 3 sierpnia 2012 r., na terenie Amfiteatru miejskiego przy ul. Niepodległości
w Barczewie.
Ponadto pani dyrektor otrzymała informację, iż również drugi projekt - „Zakup urządzeń i
sprzętu nagłaśniającego do Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie” - otrzyma
dofinansowanie.
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie otrzymało dofinansowanie tych operacji
w zakresie małych projektów, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
objętego PROW na lata 2007-2013.
Redakcja
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Wszyscy uczestnicy również otrzymali
dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Organizatorem I Turnieju Szachowego o
Puchar Burmistrza, była pani Irena Cis,
współorganizatorem - Gimnazjum nr 1 im
Ziemi Warmińskiej w Barczewie, a sędzią - pan
Piotr Futerski, nauczyciel z gimnazjum. Na
zwycięzców turnieju czekały nagrody,
ufundowane w dwóch kategoriach: Mistrz
Gminy Barczewo, Mistrz Gminy w kategorii
gimnazjum oraz Mistrz Gminy w kategorii
szkoły podstawowej. Ponadto medale dla
najlepszego zawodnika gimnazjum i szkoły
podstawowej, nagrody i dyplomy. Fundatorem
nagród była Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Barczewie i pani
Irena Cis. Sprzęt do rozgrywek turniejowych
zapewnił Warmińsko-Mazurski Związek
Szachowy w Olsztynie.
Na zakończenie zastępca burmistrza
serdecznie podziękował wszystkim
organizatorom, dyrekcji gimnazjum, pani
Irenie Cis i panu Piotrowi Futerskiemu, a
szczególnie uczniom - uczestnikom I Turnieju
Szachowego, za wspaniały turniej, za zmagania
w królewskiej grze, jaką są szachy.
Jednocześnie życzył spotkania za rok, w
kolejnym, II Turnieju Szachowym.
Tekst i foto: W. Zenderowski

ERROR

Przegląd Lokalnych Zespołów

BARCZEWO, AMFITEATR MIEJSKI

Informacje

Pierwsze w gminie lapidarium
Edukacja wśród skał
„Czas, czas geologiczny patrzy na nas ze skał jak z żadnych innych form krajobrazu.
Młodość Ziemi i tryskająca z niej świeżość jest w glebach i drzewach, a jej sędziwy wiek tkwi
w skałach.”
amerykański przyrodnik John Burroughs

fot. Archiwum

30 maja 2012 r. w Przedszkolu Publicznym
w Łęgajnach zostało otwarte pierwsze w gminie
lapidarium. Prace nad utworzeniem lapidarium
trwały od października do maja bieżącego roku.
Dzięki życzliwości p. Krzysztofa Stalewskiego,
właściciela firmy Montstal, mogliśmy
rozpocząć starania o utworzenie ogrodu. Pan
Krzysztof Stalewski podarował
nam głazy narzutowe, przywiózł i
ustawił je w ogrodzie przedszkolnym.
Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem
Olsztyńskiego Centrum Edukacji
Ekologicznej została wykonana
tablica informacyjna opisująca
historię geologiczną naszego
regionu. Pan Mirosław Krawczyk
nadleśniczy Nadleśnictwa
Olsztyn dostarczył nam krzewy
ligustru do uzupełnienia braków
w żywopłocie oraz ziemię w celu
Ciąg dalszy ze str. 7

użyźnienia gleby w ogrodzie. Ponadto
Nadleśnictwo Olsztyn podarowało nam lipę do
wykonania rzeźb. W okresie zimowym p.
Marian Zwierkowski, miejscowy rzeźbiarz,
wykonał dwa dinozaury i krokodyla. Dzięki
życzliwości p. Zbigniewa Żórawskiego gady
zostały przywiezione i postawione w ogrodzie.
Za pieniądze uzyskane w kwietniu z
WFOŚiGW zostały wykonane tabliczki
informacyjne skał. Opisu dokonała p. Alicja
Szarzyńska, kierownik Olsztyńskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej. W przedszkolu została
zorganizowana zbiórka pieniędzy na zakup
agrotkaniny i kruszywa. Agrotkaninę
przywiozła p. Aleksandra Pieniak-Mrozowska.
Dzięki hojności właściciela Żwirowni Łapka i
udostępnieniu środków transportu przez p.
Marcina Woza, z pomocą rodziców, mogliśmy
rozłożyć kruszywo na powierzchni lapidarium.
Państwo Ewa i Jan Czart oraz Dorota

Świątkowska wzbogacili nasz ogród o nowe
krzewy i kwiaty. Ponadto dzięki fachowej
pomocy p. Ewy Czart mogliśmy opisać
roślinność w ogrodzie petrograficznym.
Wsparcia finansowego udzieliła także p.
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
Elżbieta Kozłowska.
Wreszcie nastąpił długo oczekiwany
moment uroczystego otwarcia ogrodu
petrograficznego. Na uroczystość przybyli
zaproszeni goście, uczestnicy gminnego
konkursu „W królestwie dinozaurów”, zwycięzcy przedszkolnego konkursu „Oszczędzaj
naturę - zbieraj makulaturę”. Uroczystość
uatrakcyjniona została występami przedszkolaków. Kierownik OCEE w Olsztynie p. Alicja
Szarzyńska i p. Justyna Raczyńska z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ręce p. dyrektor
Elżbiety Kozłowskiej wręczyły Certyfikat za
utworzenie lapidarium geologicznego.
Prezentowane głazy w ogrodzie
petrograficznym, poza niewątpliwą funkcją
estetyczną w krajobrazie, pełnią ważną rolę
edukacyjną. Odwiedzający
mają okazję poznać rożne
typy skał. Lapidarium
stanowi też dobry przykład
realizacji założeń ochrony
form przyrody nieożywionej. Nowo otwarty
ogród petrograficzny
będzie na pewno służył
naszym dzieciom, rodzicom i społeczności lokalnej.
Bożena Szewc

fot. Archiwum

XI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego

Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie
MBS w Giżycku Oddział Banku w Barczewie
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w
Barczewie
Zdzisław Leszczyński - Barczewo
Piotr Jakończuk - Barczewo
Julita Kacprowicz - Barczewo
Joanna Bonus
Kamila Iwanowicz
Piotr Sambórski - Barczewo
Marek Omazda
Marian Sawicki
Teresa, Władysław Napierało
Krzysztof Kwiatos - Barczewo
F. P. H. Marcel Sylwester Kołecki - Jeziorany
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ELZA
Olsztyn
Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Stary
Folwark” Irena Szczepańska Tumiany
Motel „Hier Man” Maria Goździkowska
Wójtowo
Gospodarstwo Agroturystyczne Dom Gościnny
Jędrzej Stobrawa w Bogdanach

Gospodarstwo Agroturystyczne w Lesznie
Gospodarstwo Agroturystyczne Janczary w
Barczewku Danuta Olejnik
Camping Tumiany Ewelina Storoniańska
Gospodarstwo Agroturystyczne w Barczewku
Piotr Kłusowski
Gospodarstwo Agroturystyczne w Barczewku
Ewa Kubiak
Całoroczny Ośrodek SzkoleniowoWypoczynkowy „Zalesie” Mariusz CzeszejkoSochacki
Ośrodek „Star Dadaj” w Dadaju
Pensjonat „Pod Dębami” w Wilimach
Opiekunowie chórów, wolontariusze:
Lidia Rytelewska
Agnieszka Chojnowska
Marlena Kord
Magdalena Jasińska
Anna Jakończuk
Teresa Sturlis
Zofia Lewandowska
Dorota Ciosek
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Balbina Buras
Marek Rybczyński
Justyna Chalewicz
Wojciech Dąda
Janina Domurad
Małgorzata Ordowska
Przemysław Sobiczewski
Dokumentacja fotograficzna festiwalu została
wykonana przez słuchaczy szkoły Futura Policealna Szkoła dla Dorosłych w Olsztynie kierunek fototechnika.
Pod kierownictwem Wojciecha Wojnowskiego
Robert Kopczyński
Sebastian Pieudź
Natalia Tomczak
Marcin Jasiulewicz
Natalia Pyrzak
Magda Frankowicz
Sylwia Frankowicz
Justyna Szulc
Grzegorz Koronowski
Magdalena Łowkiel
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Informacje

Barczewo w obiektywie. 100 lat temu
Z monografii Barczewa wiemy, że dawna architektura miasta była zgoła inna,
aniżeli dzisiejsza, nie znaczy to jednak, że wówczas było szaro i smutno. Dawne
Barczewo pokazują nam zachowane widokówki czy zdjęcia, które mają duże
znaczenie nie tylko dla miłośników historii. Dzięki nim można prześledzić
zachodzące, systematyczne zmiany nie tylko w infrastrukturze, można zobaczyć, jak
kiedyś wyglądało miasto i jak po stu latach zmienił się wygląd utrwalonego na
fotografii miejsca. Przyglądając się dwóm fotografiom, wykonanym w dużym
przedziale czasowym (sto lat), nie trudno rozpoznać, że przedstawiają to samo miejsce.
Pierwsza, czarno-biała fotografia wykonana została w 1912 roku. Widoczny na niej
domek ogrodowy nie należał do przedszkola przy ul. Niepodległości 2, ale do
właściciela mieszkającego po drugiej stronie ulicy. Przy domku był warzywnik i
drzewka owocowe, a wokół krzaki i zarośla. Natomiast Staw Młyński służył m.in. za
miejsce składowania dłużyc, które potem trafiały do tartaku, znajdującego się przy
dzisiejszej ul. Niepodległości. W głębi, po lewej stronie widoczne są zabudowania
należące do miejscowego Strafanstalt (więzienia). Proszę szczególnie zwrócić uwagę
na architekturę znajdujących się budynków. Nie ma jeszcze tzw. budynku
administracyjnego, który łączy dwa bloki oddz. XIV i blok szpitalny. W tym miejscu
jest parterowy budynek z niskim poddaszem z furtą wejściową i bramą po lewej
stronie. Zachował się widok dwóch bloków jeszcze przed ich modernizacją. Podobnie
jak główny pawilon więzienny, któremu w latach późniejszych dobudowano jedną
kondygnację oraz wieżyczkę z zegarem.
Po lewej stronie widoczny jest barak produkcyjny, którego ściana od strony stawu
stanowiła mur ochronny. Na fotografii z 1912 roku nie ma budynku, w którym
początkowo mieściła się piekarnia oraz brak jest wieżyczek obserwacyjnych.
Natomiast po prawej stronie widoczny jest budynek, już po modernizacji, zwany
potocznie „budynkiem nad stawem”, który zaliczany jest do najstarszych budowli w
mieście, o ciekawej historii. W tym czasie należał do wiezienia i służył jako budynek
mieszkalny, w którym mieszkał m.in. dyrektor miejscowego Strafanstalt. Na fotografii
z 1912 roku możemy dostrzec drewniany mostek z białymi balustradami. Natomiast za
tzw. „budynkiem nad stawem” - dyrektorskim budynkiem, widoczny jest dach
kościoła św. Andrzeja Apostoła z wieżyczką i oficyną, których obecnie nie ma.
Druga fotografia wykonana została niemal z tego samego miejsca co pierwsza, z
widokiem na dawny Staw Młyński. Dziś trudno byłoby rozpoznać to miejsce, gdyby
nie rozbudowany kompleks więzienny i zachowany zabytkowy „dom nad stawem”,
czy widoczny dach kościoła św. Andrzeja Apostoła bez wieżyczki. Na stawie nie ma
pływających dłużyc, a od ulicy - domku ogrodowego z warzywnikiem i drzewkami
owocowymi zarośniętych krzakami. Zamiast tego mamy wspaniały widok na staw z
fontanną, promenadą i ławkami, amfiteatrem i zadbane, wysadzone kwiatami miejsce,
idealne do wypoczynku, które wyrosło w miejscu przedwojennego parku miejskiego.
W. Zenderowski

fot. Archiwum autora

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

medivet@interia.pl
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SPRZĘT AGD
SPRZĘT TURYSTYCZNY
PIECE C.O.
SPRZEDAŻ I SERWIS

Olsztyn, ul. Jagiellońska 37
tel. 89 535 87 05, fax 89 535 87 00
www.algaz.pl e-mail: biuro@algaz.pl

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.

TRANSPORT JAKUBIAK

www.barczewotransport.webpark.pl

MAREK JAKUBIAK, Ruszajny 34

