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Barczewo w obiektywie
Ratujmy zabytkowy słup ogłoszeniowy
W czasach niemieckich miasto mogło pochwalić się trzema słupami reklamowymi. Wszystkie
stały w części starego miasta. Pierwszy, przy ratuszu, od strony południowo-wschodniej, widoczny
jest na starych fotografiach. Drugi, przy ul. Grunwaldzkiej, przy domu nr 6, u zbiegu z ul.
Mickiewicza. Trzeci, przy dzisiejszej ul. Mickiewicza, tuż przy Zielonym Moście. Ten ostatni
zachował się do dnia dzisiejszego.
Wszystkie trzy słupy ogłoszeniowe wykonane zostały w formie okrągłego, betonowego walca z
daszkiem. Z historii wiemy, że pierwszy słup reklamowy zbudowany został na placu, przy ratuszu
jeszcze przed 1900 rokiem i dotrwał do roku 1946. Nie wiadomo kiedy postawiono drugi, przy ul.
Grunwaldzkiej nr 6, wiadomo natomiast, że podzielił on los pierwszego i w roku 1946 został
rozebrany. Natomiast trzeci słup na reklamy, przy Zielonym Moście, został zatwierdzony
i zbudowany w sierpniu 1934 roku. Ze wszystkich trzech, przetrwał tylko on jeden, ale po latach,
a widać to na fotografiach, odchyla się on od pionu.
Przypomnijmy, że w tamtych latach, obok miejscowej gazety „Wartenburger Zeitung”, na
słupach reklamowych zamieszczano informacje z Magistratu, a także o uroczystościach
i imprezach w Miejskiej Hali, miejscowych restauracjach, nekrologi, drobne ogłoszenia o kupnie
i sprzedaży. W okresie nazizmu, nie zabrakło plakatów mówiących o niezwyciężonym niemieckim
żołnierzu lub o uroczystościach organizowanych z okazji urodzin Führera, czy święta narodowego.
Po przejęciu władzy przez polską administrację, na słupach ogłoszeniowych pojawiły się różne
urzędowe obwieszczenia. Nie zdążyły one jeszcze wyblaknąć, kiedy pojawiały się kolejne.
1 czerwca 1945 roku Antoni Ratajski powiesił swoje obwieszczenie o uruchomieniu zajęć
szkolnych. W październiku 1945 roku umieszczono obwieszczenie starosty powiatowego
wzywające ludność niemiecką do dobrowolnego opuszczenia miasta. Potem Franciszek Iwanowski
podał informację o organizowanych kursach repolonizacyjnych, a później o otwarciu biblioteki. Na
słupie znalazły się także informacje o zwalczaniu stonki ziemniaczanej i wiele, wiele innych.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, czy nie warto podjąć działań nad przywróceniem do
„pionu”, ostatniego sprzed wojny słupa ogłoszeniowego, stojącego przy Zielonym Moście?
Tekst i foto: W. Zenderowski
Na fotografii widać chylący się ku ziemi słup ogłoszeniowy.

Kwiecień
2 kwietnia w Barczewie obywatel Niemiec
zachowywał się nagannie wobec barczewskich
pań. Krewki, niemiecki kawaler groził naszym
damom nożem.Za swój czyn nieletni sprawca,
turysta, żądny mocnych wrażeń, odpowie
przed Sądem Rodzinnym w Olsztynie.
3 kwietnia w Marunach nieznany dotychczas
sprawca wyłamał skobel w drzwiach do garażu
i ukradł piłę motorową, kosiarkę i podkaszarkę
firmy Stihl. Wartość szkody właściciel wycenił
na 2000 złotych.
6 kwietnia w sklepie Biedronka w Barczewie,
z damskiej torebki, pozostawionej na regale
sklepowym, barczewska złodziejka ukradła
480 złotych. Pieniądze wyciągnęła ze
znajdującego się torbie portfela. Następnie
portfel podrzuciła do torebki. Dzięki dobrze
działającemu motoringowi sklepowemu i wie-
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dzy dzielnicowego sprawczyni została szybko
zidentyfikowana i ujęta. Odzyskano wszystkie
pieniądze.
7 kwietnia policja otrzymała zgłoszenie, że
z brzegów jeziora Dobrąg nieznany sprawca
ukradł 2 ławki i drewniany stół. Wartość
skradzionego mienia firma Pudiz z Olsztyna
oszacowała na 1200 złotych.
10 kwietnia w Nikielkowie sprawca, po
uprzednim wyłamaniu korka wlewowego do
baku samochodu ciężarowego, ukradł z niego
120 litrów paliwa.
11 kwietnia sprawca, po uprzednim
wyłamaniu drzwi wejściowych do altanki na
ogródkach działkowych „Sami Swoi”, ukradł
kuchenkę gazową, grill, pościel i radiomagnetofon. Straty właściciel altanki szacuje
na 1100 złotych.
12 kwietnia w Barczewku nieznany sprawca
ukradł łyżkę załadunkową od koparki. Wartość
skradzionego mienia wynosi 4000 zł.
19 kwietnia w Lamkowie nieznany sprawca
ukradł piec typu „koza”, skrzynię biegów i półoś do samochodu. Sprawa w toku.
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19 kwietnia funkcjonariusze policji ujawnili i
zlikwidowali w Barczewku plantację konopi
indyjskich. Sadzonki były okazałe, gotowe do
wysadzenia.
22 kwietnia na terenie Zakładu Karnego w Barczewie służby więzienne zatrzymały sprawcę,
który usiłował przemycić narkotyki.
23 kwietnia na terenie Barczewa został ujęty
sprawca, który usiłował wypłacić pieniądze
z bankomatu, posługując się kradzioną kartą
bankomatową.
23 kwietnia w jednej z podbarczewskich
miejscowości policjanci wykryli nową hodowlę
konopi indyjskich.
26 kwietnia na stacji paliw w Kromerowie,
ustalony już sprawca ukradł paliwo na kwotę
270 złotych. Złodziej zatankował pełen bak
paliwa i odjechał. Po zatrzymaniu przyznał się
do swego złodziejskiego czynu.
W kwietniu policjanci, podczas kontroli
drogowej, zatrzymali 12 dowodów rejestracyjnych, dwóch nietrzeźwych kierowców, w
tym traktorzystę z Łęgajn . Zatrzymano 6 osób,
poszukiwanych listem gończym.
Redakcja

Korekta: Joanna Truszkowska

Współpraca: J. Piotrowska, S. Kurdynowski, A. Jędraszek, A. Kula,
M. Rukszan, M. Łowkiel, J. M. Malinowski, J. Pajdak,
E. Majewska, A. Rogala, B. Iwaszko, B. Caruk, B. Pietrzak,
A. Wojszel, B. Zabłotny.

Wydawca:
Centrum Kultury i Promocji Gminy
Adres: Barczewo, ul. Słowackiego 5
Tel. / fax 89 514 82 81
Druk: Zakład Poligraficzny J. Skrajnowski, 11-300 Biskupiec, ul. Krótka 1
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam,
nie zwraca tekstów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo skracania
i opracowywania tekstów.
Redakcja informuje o możliwości zamieszczenia reklam.
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I Gala Sportu w Barczewie
W czwartkowe popołudnie 19 kwietnia 2012
r. po raz pierwszy w Barczewie odbyła się Gala
Sportu. Uroczystość miała miejsce w hali
sportowej przy Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie.
- „Na takie święto zarówno sportowcy, jak
i trenerzy, działacze i sponsorzy sportu niewątpliwie sobie zasłużyli. Stąd mamy dziś I Galę Sportu
w Barczewie. W ten sposób chcemy też jeszcze
bardziej zachęcić naszych mieszkańców do
uprawiania sportu” - tymi słowami Lech Jan
Nitkowski - burmistrz Barczewa otworzył galę,
której był gospodarzem i głównym organizatorem. Z wielkim za-angażowaniem i ogromną
chęcią do przygo-towania uroczystości włączyli
się również dyrekcja i nauczyciele gimnazjum,
którzy współtworzyli scenariusz i dekorowali
halę. Prowadzeniem imprezy zajęli się
nauczyciele wychowania fizycznego - Jolanta
Piotrowska oraz Kazimierz Zera. Oprawę
muzyczną i doskonałe oświetlenie zapewniło
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
Do pięknie udekorowanej hali barczewskiego
gimnazjum licznie przybyli zaproszeni goście
oraz mieszkańcy gminy. Swoją obecnością
zaszczycili galę Paweł Papke - obecnie poseł na
Sejm i znany polski siatkarz oraz Tomasz

Szewczak - mistrz świata w ju-jitsu z 2011 r. i
jednocześnie wychowawca ds. sportu w
Zakładzie Karnym w Barczewie.
Podczas gali uhonorowani oprócz dyplomów
otrzymali również nagrody pieniężne w postaci
czeków o wartości od 500 do 1000 złotych.
Wyróżnienia przyznano w trzech kategoriach:
1) SPORTOWCY:
- Piotr Skrzeszewski - kolarstwo szosowe i MTB,
kategoria wiekowa: junior,
- Paweł Skrzeszewski - kolarstwo szosowe i
MTB, kategoria wiekowa: orlik,
- Zenon Markowicz - biegi długodystansowe,
kategoria wiekowa: do lat 60,
- Krzysztof Cis - szachy, kategoria wiekowa:
dzieci i młodzież do lat 16,
- Cezary Białecki - szermierka, kategoria
wiekowa: młodzik
- Krzysztof Białecki - szermierka, kategoria
wiekowa: młodzik
2) TRENERZY:
- Sławomir Długiński - trener piłki nożnej
dziewcząt,
- Rafał Wysocki - trener piłki nożnej chłopców,
- Agnieszka Spaszewska i Czesław Żukowski trenerzy Smoczych Łodzi

fot. Zb. Kozłowski

fot. Zb. Kozłowski

Wszyscy wyróżnieni trenerzy są nauczycielami
Gimnazjum nr 1 w Barczewie.
3) OSOBY WYRÓŻNIAJĄCE SIĘ W
DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ:
- Andrzej Plewa - prezes Ludowego
Uczniowskiego Klubu Kolarskiego Potorscy
TSB.
Podczas uroczystości burmistrz wręczył
specjalne statuetki i dyplomy sponsorom sportu
gminnego, by wyrazić swoją wdzięczność.
Wyróżnienia otrzymali:
- Krzysztof Skowroński i Janusz Skowroński - z
firmy TEWES-BIS
- Ryszard Krzykowski - z firmy EKO-WIN
- Massimo Carniel - z firmy EKO-TER
- Piotr Dzierzgowski - z firmy MP GROUP
-Jarosław Goszczycki - z firmy Piekarnia
Tyrolska
- Mirosław Płoszczuk i Józef Rokicki - z firmy
DOP-BET
Gala Sportu w Barczewie obfitowała w liczne pokazy sportowe. Mogliśmy zobaczyć szermierkę w wykonaniu naszych uhonorowanych
sportowców - Cezarego i Krzysztofa Białeckich,
łamanie desek przez taekwondzistów - grupa
młodzieży z gminy Barczewo, trenująca pod
kierownictwem Bartosza Zabłotnego. Oglądaliśmy również bejsbol, fragment treningu
zademonstrowany przez dzieci i młodzież
z Bartołt Wielkich oraz Lamkowa z trenerem
Szymonem Kurdynowskim na czele. Może i
wśród tej młodzieży kryją się talenty sportowe,
które już za kilka lat przyniosą chwałę naszej
gminie.
Po pełnej wzruszeń i uniesień uroczystości
wielu z obecnych osobiście gratulowało
organizatorom i uhonorowanym na spotkaniu w
kuluarach przy aromatycznej kawie i wykwintnych daniach, przygotowanych przez
Mariusza i Artura Czeszejko-Sochackich właścicieli Całorocznego Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego „Zalesie”.
I Galę Sportu z pewnością należy zaliczyć
do kolejnej udanej gminnej imprezy. Z
niecierpliwością czekamy na II Galę Sportu w
Barczewie, a wszystkim sportowcom, trenerom
oraz działaczom życzymy sukcesów!
Jolanta Piotrowska
Nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Barczewie

Dni Barczewa na sportowo
Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezach sportowych organizowanych z okazji Dni Barczewa.
Turniej Plażowej Piłki Siatkowej Dwójek o Puchar GKRPA
Turniej odbędzie się na boisku przy bloku nr 13 na Osiedlu Słonecznym w Barczewie, 8.06.2012 r. (piątek), w dwóch kategoriach:
gimnazja (godz. 9.00); open (godz. 11.00).
Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: sportbarczewo@wp.pl do dnia 3.06.2012, w zgłoszeniu proszę podać imiona i nazwiska
uczestników, rok urodzenia, dyscyplinę oraz nazwę drużyny.
Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar GKRPA
Turniej odbędzie się w hali sportowej Gimnazjum nr 1 w Barczewie 8.06.2012 r. w dwóch kategoriach - do lat 18 i 18+.
Rozpoczęcie o godzinie 15.00. Uczestnicy wyposażeni są we własne rakietki tenisowe.
Zgłoszenia przyjmowane są pod adresem e-mail: sportbarczewo@wp.pl do dnia 3.06.2012 r. W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, rok
urodzenia oraz dyscyplinę. W przypadku dużej liczby uczestników o udziale w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.
Szymon Kurdynowski
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Barczewianin Roku 2011 i Anioły Sukcesu
26 kwietnia 2012 r., w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
odbyła się coroczna uroczystość wręczenia
mieszkańcom gminy Barczewo honorowych
tytułów oraz nagród. Zgromadzeni dowiedzieli
się kto został uhonorowany tytułem Barczewianina Roku 2011, oraz którzy mieszkańcy
gminy otrzymali statuetkę Anioła Sukcesu.
W tym roku tytuł Barczewianina został
przyznany po raz dwunasty. Zgodnie z regulaminem nominację do tytułu może otrzymać
osoba zasłużona i godna tego zaszczytu, na stałe
zameldowana na terenie miasta lub gminy
Barczewo. Laureat jest wybierany za życia i tylko
raz. Tegorocznym zdobywcą tytułu Barczewianina Roku 2011 został pan Zbigniew
Stodolnik. Oprócz zaszczytnego tytułu laureat
otrzymał dożywotnie członkostwo zasiadania
w Kapitule Barczewianina Roku.
Przyznano również tytuły Anioła Sukcesu, do
którego zgłoszone mogą być osoby fizyczne

fot. A. Jędraszek

wystawę w technice 3D, zatytułowaną „Trzeci
Wymiar Mazur”, autorstwa Witolda Mierzejewskiego. Patronat medialny nad uroczystością
objęli: telewizja kablowa Macrosat oraz gazety „Nasz Olsztyniak” i „Wiadomości Barczewskie”.

fot. A. Jędraszek

i inne podmioty z terenu gminy Barczewo.
Wyboru najciekawszych inicjatyw dokonuje
komisja konkursowa utworzona z radnych
Komisji Sportu, Turystyki, Kultury i Promocji
Gminy, przewodniczącego lub zastępcy
przewodniczącego Rady oraz dyrektora Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Statuetki
wraz z tytułem Anioła Sukcesu, w tym roku
trafiły w ręce ośmiu laureatów. W dziedzinie
turystyki Anioła Sukcesu otrzymali właściciele
Campingu Tumiany, pani Ewelina Storoniańska
i pan Marek Storoniański. W dziedzinie
wolontariatu otrzymały je panie Halina Oleszczak
i Barbara Wiśniewska oraz młodzież i pedagodzy
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie. Dość liczne grono stanowiły Anioły
w dziedzinie kultury, statuetki trafiły do pani
Teresy Walczak-Wikiert, pana Zdzisława Roberta
Cieślikiewicza, pani Eleonory Mańkowskiej oraz
pana Zbigniewa Kozłowskiego.
Goście, którzy przybyli na uroczystość
wysłuchali koncertu w wykonaniu artystów
z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im.
Fryderyka Chopina w Olsztynie oraz obejrzeli

Barczewianin Roku 2011 - pan Zbigniew
Stodolnik
Laureat tytułu jest mieszkańcem Barczewa i
od wielu lat bierze czynny udział w organizacji
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. W ubiegłym roku odbyła się dziesiąta jubileuszowa edycja tego festiwalu. Zorganizowanie tak dużej imprezy wymaga
ogromnego zaangażowania i poświęcenia
własnego, wolnego czasu. Poza festiwalem
laureat uczestniczy przynajmniej dwa razy do
roku w zbiórkach żywności. Zebrana podczas
tych akcji żywność trafia do rodzin najbardziej
potrzebujących z terenu naszej gminy. Ponadto

bierze czynny udział w innych programach,
realizowanych na rzecz mieszkańców gminy
i powiatu. W aktywny sposób uczestniczy w życiu społecznym gminy. Jest prezesem
Stowarzyszenia „Pokolenia”, sekretarzem
Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich oraz Gminnej Rady Organizacji
Pozarządowych w Barczewie.
Anioł Sukcesu w dziedzinie turystyki właściciele Campingu Tumiany, pani Ewelina
Storoniańska i pan Marek Storoniański
Laureatem tytułu jest camping, położony na
pięknym półwyspie, nad jeziorem Pisz. Obiekt
ten w ubiegłym roku przystąpił do konkursu na
najlepszy camping w Polsce „Mister
Camping”. Organizatorem konkursu jest Polska
Federacja Campingu i Caravaningu,
Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska
Organizacja Turystyczna. W konkursie „Mister
Camping” mogły wziąć udział jedynie campingi
Ciąg dalszy na str. 5

fot. A. Jędraszek
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Barczewianin Roku 2011 i Anioły Sukcesu
zrzeszone w Polskiej Federacji Campingu i
Caravaningu. Wśród laureatów konkursu
znalazł się camping z gminy Barczewo,
zdobywając III miejsce za wysoki standard
obiektu i najwyższej jakości usługi. Przy
dokonywaniu ocen brano pod uwagę opinie
turystów krajowych i zagranicznych oraz oceny
publikowane w mediach. Oceniano świadczone
usługi oraz ich jakość. Sprawdzano
wyposażenie i stan techniczny obiektów oraz ich
czystość i estetykę.
Anioł Sukcesu w dziedzinie wolontariatu pani Halina Oleszczak i pani Barbara
Wiśniewska
Laureatki od lat aktywnie udzielają się w barczewskim oddziale Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego „Pojezierze”. Są urodzonymi
wolontariuszkami, bardzo wrażliwymi
osobami, angażującymi się w wiele prac
społecznych: zbierają odzież dla potrzebujących, kupują żywność, biorą udział we
wszystkich zbiórkach na rzecz chorych osób. Od
wielu lat należą do zespołu charytatywnego przy
kościele św. Anny i aktywnie uczestniczą w
robieniu paczek dla biednych dzieci. Pomagają
zbierać dary i datki. Odwiedzają w domach ludzi
potrzebujących pomocy i wsparcia. Laureatki
aktywnie uczestniczą w sprawach organizacyjnych Domu Dziennego Pobytu, działającego
przy MOPS w Barczewie. Poświęcają swój
wolny czas współorganizując spotkania
integracyjne z mieszkańcami miasta. Są
życzliwe, szczere, wrażliwe na ludzką krzywdę.
Potrafią współczuć i pocieszać gdy zachodzi
taka potrzeba. Mają dar niesienia bezinteresownej pomocy. Należą do zespołu wokalnego
„Pokolenia” i chętnie pomagają w organizowaniu przez zespół imprez kulturalnych.
W 2011 roku aktywnie włączyły się do
współorganizowania wystaw i spotkań w Galerii
Sztuki „Synagoga” w Barczewie.
Anioł Sukcesu w dziedzinie wolontariatu młodzież oraz pedagodzy Gimnazjum nr 1
im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie
Laureaci tytułu od wielu lat bardzo aktywnie
włączają się do prac społecznie użytecznych. W
czasie wolnym od zajęć szkolnych młodzież pod
opieką pedagogów, pracujących w barczewskim
gimnazjum, realizuje zadania w formie
wolontariatu. W 2011 r. zorganizowali:
- dwie świąteczne zbiórki żywności w sklepach
na terenie Barczewa - w ramach współpracy ze
Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich
w Barczewie;
- okolicznościowe odwiedziny pensjonariuszy
w Domu Pomocy Społecznej w Barczewie występy, składanie życzeń i wręczanie
okolicznościowych kartek oraz upominków;
- współpracę z emerytami i rencistami w Domu
Dziennego Pobytu w Barczewie - występy
okolicznościowe, doraźna pomoc w potrzebie;
- zajęcia integracyjno-plastyczne, rękodzielnicze, muzyczne, gry i zabawy, występy
artystyczne, świąteczne i okolicznościowe
imprezy z miłymi niespodziankami, prowadzone z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
z terenu gminy Barczewo.

Laureaci przygotowują bezpieczne zajęcia dla
wolontariuszy, nawiązują kontakty ze
sponsorami, sprawują opiekę nad wolontariatem
w czasie wolnym od pracy zawodowej.
Anioł Sukcesu w dziedzinie kultury - pani
Teresa Walczak-Wikiert
Laureatka tytułu od wielu lat pełni funkcję
gospodarza domu w Obserwatorium Satelitarnym w Lamkówku. Ta
ludowa artystka,
rzeźbiarka i malarka jest członkiem Związku
Artystów Plastyków Warmii i Mazur i ma prawo
umieszczać na swoich pracach Certyfikaty
Marki Lokalnej w kategorii „RĘKODZIEŁO”,
za produkt pod nazwą „MALARSTWO KWIATY” i produkt „RZEŹBA W DREWNIE”. Certyfikaty i umowy licencyjne na
powyższe produkty, zostały podpisane przez
Grupę Partnerską „Gniazdo Warmińskie”. Od
wielu lat uczestniczy w plenerach malarskich,
rzeźbiarskich i w wystawach organizowanych
przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne
„Pojezierze”, w Galerii Sztuki „Synagoga” w
Barczewie. Za swoje obrazy i rzeźby otrzymała
wiele wyróżnień, a jej osiągnięcia artystyczne i
praca społeczna w lokalnym środowisku zostały
dostrzeżone i uhonorowane wpisem do
„Honorowej Księgi Dokonań Barczewo 2005”.
Anioł Sukcesu w dziedzinie kultury - pan
Zdzisław Robert Cieślikiewicz
Laureat jest snycerzem, rzeźbiarzem, rysownikiem i malarzem. Snycerstwo terminował
u Piotra i Pawła Kotwickich. Zorganizował
wiele wystaw indywidualnych, brał udział w
kilku plenerach rzeźbiarskich. Aktywnie włącza
się do wystaw organizowanych przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Pojezierze”,
w Galerii Sztuki „Synagoga” w Barczewie.
Wytwory rzeźbiarskie i snycerskie artysty
znajdują się w wielu domach w Polce, Danii,
Rosji, Niemczech. Artysta ma prawo
umieszczać na swoich pracach certyfikat Marki
Lokalnej, przyznany w 2010 roku, w kategorii
„RĘKODZIEŁO” za produkt pod nazwą
„RZEŹBA - SNYCERSTWO”, który przyznaje
Kapituła Grupy Partnerskiej „Gniazdo
Warmińskie”.
Anioł Sukcesu w dziedzinie kultury - pani
Eleonora Mańkowska
Laureatka jest prezesem prężnie działającego
Stowarzyszenia Rolniczo-Kulturalno-Oświatowego „Teleinfo” w Niedźwiedziu. Była jedną
z inicjatorek powstania w budynku, należącym
do PPUH „Teleinfo”, świetlicy wiejskiej, która
służy całej społeczności wiejskiej Niedźwiedzia. Kiedy zimą 2007 roku pojawiła się
inicjatywa zorganizowania koncertów muzycznych w kościele parafialnym w Ramsowie,
laureatka zgodziła się przyjąć na siebie
obowiązki dyrektora organizacyjnego. Wraz ze
stowarzyszeniem oraz komitetem organizacyjnym, w ciągu kilku miesięcy, przygotowała
listę wykonawców oraz uzyskała wsparcie
dużego grona sponsorów, którzy wiernie
wspierają poczynania komitetu, przez wszystkie
lata. Od czasu pierwszej edycji Letnich
Koncertów Muzyki Wokalnej i Kameralnej
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„Varmia Gaudet et Cantat” w Ramsowie w 2008
roku, spotkania z muzyką zyskały rangę
festiwalu. Z roku na rok, głównie dzięki
sprawnej organizacji i samozaparciu organizatorów, wzrasta poziom koncertów. Ostatnie dwa
lata to obecność śpiewaków i zespołów o najwyższej polskiej i europejskiej renomie. Dzięki
sprawnemu zarządzaniu sztabem współpracowników, własnej nieprzebranej energii i ogromnemu poczuciu humoru, laureatka nagrody
„Anioł Sukcesu” przygotowuje na 2012 r. V jubileuszową edycję Letnich Koncertów Muzyki
Wokalnej i Kameralnej. Dzięki jej determinacji,
woli pracy dla innych, w małej warmińskiej wsi
dzieje się tak wiele.
Anioł Sukcesu w dziedzinie kultury - pan
Zbigniew Kozłowski
Laureat tytułu obdarzony jest licznymi
talentami. Umiejętnie rozwijana wrażliwość na
otaczający nas świat, znajduje u niego ujście w
sztukach artystycznych: w rysunku, malarstwie,
grafice, fotografii artystycznej i grafice
komputerowej, a także w tekstach, które
wykorzystywane są m.in. w utworach muzycznych. Talent, siły twórcze, wytężona praca,
wspomagane przez wiedzę zdobytą podczas
studiów na kierunku artystycznym, zaowocowały wieloma wystawami, na terenie całego
kraju. Dużym zainteresowaniem cieszyła się
ostatnia wystawa, zorganizowana w olsztyńskiej galerii „Stary Zaułek”, zatytułowana
„Myśli skłębione, zaklęte obrazy”. Laureat
zawodowo i społecznie włącza się do
współorganizacji życia kulturalnego w gminie
Barczewo. Uczestniczy w plenerach malarskich, konkursach i wystawach fotograficznych.
Organizuje sesje zdjęciowe i warsztaty
fotografii artystycznej. Na zdjęciach często
utrwala piękno ludzkiego ciała. Zachwyca się
okoliczną, niepowtarzalną, warmińską przyrodą. Jego prace, opatrzone sygnaturą Zbig lub
Zbigniew RAMSKO Kozłowski, znajdują się
w wielu domach w kraju i za granicą. Wiele z
nich darował na licytacje podczas Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Znany jest
również z występów w rockowym zespole
muzycznym „Transkabel”.
Redakcja

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”

5

Informacje

Informacje z Wydziału BIOŚ
Urzędu Miejskiego w Barczewie
„Budowa sieci wodociągowej do miejscowości
Zalesie”
W dniu 27 kwietnia 2012 r. podpisana została
umowa z wykonawcą ww. zadania - Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „MEL-KAN” Sp. z o.o., z siedzibą 86-300
Grudziądz przy ulicy Ossowskiego 26. Wartość
umowy opiewa na kwotę 255718,96 zł (brutto).
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót
budowlanych, polegających na budowie sieci
wodociągowej do miejscowości Zalesie, a także
wykonanie wszelkich czynności, pomiarów,
badań, opracowań niezbędnych do prawidłowego
wykonania zamówienia, opisanych w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do decyzji
pozwolenia na budowę nr Bwo/137/2010 z dnia
25.11.2010 r. Planowany termin realizacji tego
zadania ustalono na 17 tygodni od dnia podpisania
umowy z wykonawcą, tj. do dnia 27.08.2012 r.
Przeprowadzono również zapytanie ofertowe na
świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad
ww. zadaniem - jako najkorzystniejszą wybrano
ofertę pana Stanisława Bancerza prowadzącego
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Sieć
Bud” w Olsztynie przy ulicy Metalowej 3 opiewającą na kwotę 5043,00 zł (brutto). Wykonawca
robót w dniu 2.05.2012 r. przejął od Urzędu
Miejskiego plac budowy i rozpoczął już roboty
nad ww. inwestycją.
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barczewko i Łęgajny”
Został ogłoszony przetarg nieograniczony na
wykonanie ww. zadania. 27 kwietnia 2012 r.
upłynął termin składania ofert. Swoje oferty
złożyło aż 12 firm budowlanych, obecnie trwają
czynności polegające na wyłonieniu wykonawcy robót. Ogłoszony został również przetarg
nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego nad zadaniem “Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Barczewko i Łęgajny” - termin składana ofert
przypada na dzień 10.05.2012 r. W miejscowości
Barczewko zaprojektowany został również
chodnik i kanalizacja deszczowa w pasie drogi
powiatowej nr 1462N, obecnie trwa postępowanie prowadzone przez Starostwo Powiatowe
w Olsztynie w sprawie wydania decyzji
pozwolenia na budowę na ww. przedsięwzięcie.
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo - Nikielkowo - realizacja
II, III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej”
W dniu 30.03.2012 r. został ogłoszony
przetarg nieograniczony na ww. zadanie. Oferty
na wykonanie ww. zadania złożyło aż 6 firm
budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie 6 odcinków sieci wodociągowych
będących kontynuacją budowy sieci wodociągowej Olsztyn-Nikielkowo-Wójtowo-KaplitynyBarczewo. Dla uszczegółowienia przedmiot
zamówienia realizowany będzie pod następującą nazwą “Budowa sieci wodociągowej
w miejscowościach Wójtowo-Nikielkowo realizacja II, III, IV etapu budowy sieci
rozdzielczej”. Zadanie będzie realizowane na
podstawie dokumentacji projektowych zatwierdzonych decyzjami pozwolenia na budowę
Bwo/165/2011 z dnia 14.12.2011 r. oraz
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Bwo/4/03 z dnia 29.12.2003 r. Po sprawdzeniu
wszystkich złożonych ofert w przetargu
nieograniczonym na “Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Wójtowo Nikielkowo - realizacja II, III, IV etapu budowy
sieci rozdzielczej” jako najkorzystniejszą
wybrano ofertę pana Bogdana Marczykowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pn.: EKO-SANIT z siedzibą 11-015
Olsztynek, Królikowo 1. W dniu 14.05.2012 r.
odbędzie się podpisanie umowy z ww.
wykonawcą na realizację powyższego zadania
za kwotę 116467,47. Planowany termin
realizacji robót określono na 9 tygodni od dnia
podpisania umowy. Przeprowadzono również
zapytanie ofertowe na świadczenie usług
nadzoru inwestorskiego nad ww. zadaniem jako najkorzystniejszą wybrano ofertę pana
Jana Żemajtysa prowadzącego firmę pod nazwą
Inwestycje Ochrony Środowiska z siedzibą, 10123 Olsztyn, ul. Grunwaldzka 18/10 opiewającą
na kwotę 2458,77 zł.
Dokumentacja projektowa na „Budowę
chodnika - ścieżki dydaktycznej w
Wipsowie”
Wydział BIOŚ informuje, że przeanalizowana została dokumentacja projektowa budowy
chodnika - ścieżki dydaktycznej w Wipsowie.
Dokumentacja jaką posiadamy w rzeczywistości nie jest projektem budowy ścieżki
dydaktycznej, tylko budowy chodnika.
Pozwolenie na budowę jakie posiadamy zostało
wydane na budowę chodnika wzdłuż drogi
zakładowej w Wipsowie.
Pozyskanie środków finansowych na
dofinansowanie budowy ścieżki dydaktycznej
wiąże się ze zmianami w ww. dokumentacji
projektowej, polegającymi na uzupełnianiu
projektu o tablice informacyjno-edukacyjne
wzdłuż projektowanego chodnika.
W przypadku zmiany dokumentacji projektowej konieczna byłaby również aktualizacja
kosztorysów inwestorskich, a także ich zmiana.
Zmiany w kosztorysie inwestorskim polegałby
na dodaniu dodatkowych pozycji kosztorysowych, a także na stworzeniu osobnej pozycji
dla odcinka budowy chodnika przebiegającego
przez tereny wspólnoty mieszkaniowej (koszty
budowy chodnika przez teren wspólnoty
mieszkaniowej są kosztami niekwalifikowalnymi.
Koszty zmiany projektu, zmiany pozwolenia na budowę oraz aktualizacji kosztorysów
ustalono z autorem projektu na kwotę ok.
4000,00 zł (netto), 4920,00 zł (brutto).
Niezbędny czas do wykonania ww. prac określa
się na ok. 2 - 3 miesiące.
Oszczędności przy zakupie energii elektrycznej
W dniu 26.03.2012 r. gmina Barczewo
podpisała umowę z panią Barbarą Pusz-Ćwik
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowe TECH-MAR
z siedzibą przy ul. Pocztowej 14, w Pasumiu na
wykonanie audytu efektywności wykorzystania
energii elektrycznej oraz na przygotowanie
i przeprowadzenie postępowań przetargowych
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polegających na dostawie i dystrybucji energii
elektrycznej na potrzeby gminy Barczewo.
Wyżej wymieniony wykonawca został wyłoniony na podstawie zapytania ofertowego, które
zostało skierowane do 5 firm specjalizujących
się w wykonywaniu audytu efektywności wykorzystania energii elektrycznej. Na wysłane
zapytanie odpowiedziały zaledwie dwie firmy.
Ofertę pani Barbary Pusz - Ćwik opiewającą na
kwotę 11070,00 zł uznano za najkorzystniejszą.
Przedmiotowa umowa zobowiązuje wykonawcę
również do udziału w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na dostawę energii
elektrycznej na potrzeby gminy Barczewo, do
udziału w przeprowadzeniu postępowania przetargowego na dystrybucję energii elektrycznej,
do obsługi procesu zmiany sprzedawcy energii,
do monitoringu kosztów energii elektrycznej, tj.:
opracowania raportu oszczędności po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na
zakup energii elektrycznej oraz opracowanie
raportu oszczędności.
Zły stan muru oporowego w Barczewie przy
ul. Armii Krajowej
W związku z bardzo złym stanem technicznym muru oporowego znajdującego się przy
ul. Armii Krajowej 1 i 1A zostały podjęte czynności zmierzające do zabezpieczenia ww. muru.
Firma Arkon Atelier Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku zajęła się już opracowaniem dokumentacji projektowej, określającej technologie
i sposób wykonania zabezpieczenia skarpy przy
ul. Armii Krajowej. Obecnie została wydzielona
strefa niebezpieczeństwa w pobliżu muru
oporowego, aby zabezpieczyć go przed ewentualnym odspojeniem narożnika muru.
Odnowienie 4 kapliczek na terenie miasta
i gminy Barczewo
Zostało wszczęte postępowanie na
opracowanie 4 dokumentacji projektowokosztorysowych przeprowadzenia konserwacji/robót budowlanych w 3 kapliczkach
wpisanych do rejestru zabytków znajdujących
się na terenie miasta Barczewo i w 1 kapliczce
wpisanej do ewidencji zabytków, znajdującej się
w miejscowości Ruszajny.
Zakresem przedmiotu zamówienia będzie
wykonanie:
1) opracowań wyjściowych niezbędnych do
prawidłowego opracowania przedmiotu zamówienia w tym: wystąpienie w imieniu zamawiającego do Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Olsztynie z wnioskiem o wydanie
zaleceń konserwatorskich;
2) opracowanie programów prac konserwatorskich dla 4 kapliczek znajdujących się:
Fot. Leo Wirtschaft wraz z Elizabeth Traute, z domu Falk
a)
przy ul. Warmińskiej, dz. nr 35 obręb
Ciąg dalszy na str. 8
Barczewo,

Informacje
Nowy samochód Zakładu Usług Komunalnych
VOLVO FL/Mikro SK 200
7 maja byliśmy obserwatorami przekazania
w użytkowanie nowej śmieciarki VOLVO
FL/Mikro SK 200, zakupionej za 399135,00
złotych. Źródła finansowania: 200000,00
dotacji unijnej z PROW, 100000,00 zł pożyczka
z FOŚiGW w Olsztynie, pozostałe pieniądze
własne. Rok produkcji 2012. DMC 12 ton, Moc
240 KM, Pojemność skrzyni - 7 m2,
dopuszczalna ładowność - 4450 kg. Nadwozie
terenowe.
Od 2007 roku spółka zakupiła 4 pojazdy, na
łączną kwotę 1606579,44 zł. Zaciągnięte i
spłacone pożyczki na ten cel wyniosły
350000,00 zł, natomiast dotacje od właściciela,
tj. gminy - 185000,00 zł. Spółka ZUK
systematycznie dokonywała zakupów drobnego
sprzętu, służącego utrzymaniu czystości,
takiego jak: zagęszczarka, walec, Mercedes
Sprinter, zamiatarka uliczna, pługi odśnieżające,
koparka JCB, zamiatarka, przyczepa itp.
Całkowity koszt tych zakupów wyniósł
242783,20 zł. Na podkreślenie zasługuje fakt, że
pieniądze stanowiły własność firmy, załoga je
wypracowała. Schylam nisko czoło przed
pracowitą załogą. Gratuluję zainwestowania, w
okresie ostatnich 5 lat, w rozwój spółki
592783,20 zł własnych pieniędzy.
Uroczystość przekazania śmieciarki kolejnego, 4 pojazdu do wożenia odpadów
komunalnych odbyła się na placu, znajdującym
się obok siedziby spółek gminy. Przekazanie

fot. Zb. Kozłowski

odbyło się w obecności załogi spółki oraz
zaproszonych gości: burmistrza Lecha Jana
Nitkowskiego, zastępcy burmistrza Dariusza
Jasińskiego, prezesów spółek, pracowników
ratusza, radnych. Symbolicznego uruchomienia, po raz pierwszy, na sucho, śmieciarki

dokonał burmistrz Lech Nitkowski. Prezes
spółki podziękował załodze za wytężoną pracę,
a samorządowi gminy za wspieranie zakupów
inwestycyjnych.
Jan Krakowiak

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Śmieci własnością gminy
Od połowy przyszłego roku śmieci staną się
własnością gmin. Mieszkańcy nie będą zawierać
odrębnych umów na odbiór odpadów - zajmą się
tym firmy wybrane przez samorządy.
Znowelizowana w ubiegłym roku ustawa o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.
U. z 1996 r. nr 132, poz.622 z późniejszymi
zmianami/ mówi wprost, że muszą one zostać
wyłonione w przetargach.
Kolejność przygotowania się samorządów do
przejęcia kontroli nad odpadami jest realizowana
w 6 etapach:
1.utworzenie rejestru działalności regulowanej
w gminach;
2.uchwalenie przez sejmik wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami /do1lipca 2012 r./;
3.uchwalenie regulaminu utrzymywania
czystości i porządku na trenie gmin /do 1 stycznia
2013 r./;
4.podjecie uchwały w sprawie opłat za odbiór
odpadów komunalnych od mieszkańców /do 1
stycznia 2013 r./;
5.zorganizowanie przetargu na odbiór odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości;
6.wdrożenie systemu gospodarki odpadami, w
których samorząd przejmuje kontrolę nad
śmieciami komunalnymi /najpóźniej do 1 lipca
2013 r./.
Ustawodawca porządkując gospodarkę
odpadami w gminach nałożył na firmy
odbierające odpady kary dyscyplinujące. Karą 5
tys. złotych zostanie ukarany przedsiębiorca,
który zostanie pierwszy raz przyłapany na tym, że

odbiera odpady komunalne bez wymaganego
wpisu do rejestru działalności regulowanej. 10
tys. złotych dostanie firma za każdy następny
miesiąc, w którym będzie odbierać odpady
komunalne bez wpisu do rejestru. Od 10 do 50 tys.
złotych wyniesie kara dla przedsiębiorcy, który
miesza posegregowane przez mieszkańców
śmieci z innymi odpadami. Od 500 do 2000
złotych wyniesie kara dla firmy, która
komunalnych śmieci, przeznaczonych do
składowania, nie zawiezie do regionalnej
instalacji do przetwarzania. Od 500 zł do 5000 zł
wyniesie kara dla firmy, która nierzetelnie
sporządzi kwartalne sprawozdanie o ilościach
odebranych odpadów i sposobie ich zagospodarowania. 100 złotych wyniesie kara za każdy
dzień spóźnienia ze złożeniem kwartalnego
sprawozdania o ilościach odebranych odpadów i
sposobie ich zagospodarowania.
Z danych, które dotychczas podałem wynika,
że w Polsce, w dniu 1 lipca 2013 roku, kończy się
„wolna amerykanka” śmieciowa. Nie będzie
woził śmieci każdy kto chce i gdzie chce.
Mieszkańcy, którzy nie mają podpisanych umów
na odbiory śmieci, nie muszą tego czynić, gdyż
obligatoryjnie do gminy będą płacić podatek
śmieciowy. Skończy się podrzucanie śmieci
sąsiadom, względnie do lasu. Zacznie się
poważne traktowanie ochrony środowiska.
Komisja Europejska zwróciła się do Trybunału
Sprawiedliwości o nałożenie kary finansowej na
cztery kraje członkowskie, w tym Polskę, w
związku z niewdrożeniem unijnych przepisów
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dotyczących odpadów. Termin wdrożenia minął
1 grudniu 2010 r. Komisja poinformowała, że 27
stycznia 2011 r. przesłała Polsce wezwanie do
usunięcia uchybień. Wygląda na to, że oprócz
podatku śmieciowego w gminie będziemy płacić
kary umowne do Brukseli.
O tym, że w gospodarce odpadami
komunalnymi od 2013 roku będą obowiązywały
inne niż dotychczas porządki, każda gmina
wiedziała. Niektóre gminy problem śmieci
potraktowały poważnie. W województwie
warmińsko-mazurskim powstały związki gmin,
które realizują wspólne projekty, współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.
Samodzielnie żadna z gmin olsztyńskich nie jest
w stanie wybudować systemu unieszkodliwiania
odpadów komunalnych. Nasza gmina przystąpiła
do wspólnego „projektu inwestycyjnego 37
gmin”. Dzięki planowanej inwestycji (za 284 mln
zł), na terenie 37 gmin rozwiązany zostanie
problem odpadów. Pieniądze pochodzą z Unii
Europejskiej, z Funduszu Spójności. Ostatnio
dowiadujemy się, że projekty samorządów, także
dofinansowanie przez UE, natrafiły na rafę. Wadą
projektu 37 gmin olsztyńskich jest rozdzielenie
budowy instalacji mechaniczno-biologicznej
stabilizacji odpadów od składowisk odpadów.
Składowisko ma powstać 80 km od Olsztyna.
Rozdział ten powoduje, że cała instalacja będzie
droga w eksploatacji. Poza tym inwestycja miała
być gotowa w 2014 roku, a na dzień dzisiejszy nie
wyszła poza zakres uzgodnień.
Ciąg dalszy na str. 8
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XXIII sesja Rady Miejskiej w Barczewie
Sprawozdanie burmistrza Barczewa z
działalności pomiędzy sesjami.
Ogłosiliśmy przetarg na budowę zatoki
autobusowej przed szkołą podstawową przy
ulicy Wojska Polskiego. Trwa przetarg na
wyposażenie przedszkola w Łęgajnach.
Kontynuowane są prace nad uzupełnieniem
rewitalizacji miasta w zakresie urządzenia
zieleni. Przystąpiliśmy do budowy wodociągu w
Zalesiu. Przetarg wygrała firma za kwotę 250
tys. złotych. Kosztorys pierwotnie wg planu
opiewał na kwotę 500 tys. złotych.
Przystąpiliśmy do budowy kanalizacji w
Barczewku. W Wójtowie i Nikielkowie
kontynuujemy planowane wieloletnie zadania,
związane z dostarczeniem wody do domostw,
które jej nie posiadają. Trwają przeglądy
wybudowanych orlików, rejestrujmy wynikłe
usterki techniczne. Trwa porządkowanie
oświetlenia. Prowadzone są przeglądy linii
oświetleniowych. Nawiązaliśmy kontakty z
producentem urządzeń energooszczędnych.
Mamy poważny problem. Linie oświetleniowe
były budowane w różnym czasie i stosowane
były zabezpieczenia ówcześnie dostępne.
Dzisiaj wszystko to należy wymienić i

Śmieci własnością gminy

Ciąg dalszy ze str. 7

Zakłady, które po 1 lipca 2013 roku będą wozić
śmieci, muszą spełniać podstawowe wymagania
rozporządzenia Ministra Środowiska, zgodnie
z projektem z 12 kwietnia 2012 roku. Projekt
określa wymagania w zakresie:
1.posiadania wyposażenia, umożliwiającego
odebranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz zapewnienia odpowiedniego
stanu technicznego;
2.utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego
pojazdów do odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, zwanych dalej
„pojazdami” i urządzeń do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości,
zwanych dalej „urządzeniami”;
3.spełnienia wymagań technicznych dotyczących
wyposażenia pojazdów;
4.zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
Wracam na własne podwórko. Nasz Zakład Usług
Komunalnych Spółka z o. o. poczynił pewne
starania przystosowawcze do cywilizowanej
zbiórki odpadów komunalnych w gminie. A jaki
jest faktyczny stan przygotowań gminy i obecnego przewoźnika śmieci - ZUK-u do zbiórki
odpadów komunalnych, napiszę w osobnym
artykule.
Jan Krakowiak
W opracowaniu niniejszego artykułu
korzystałem z doniesień prasowych: „Gazeta
Olsztyńska”, „Dziennik Elbląski” z 11.04.2012
r., „Magazyn Hutniczy” Katowice Nr 48/49
{1664}, „Rzeczpospolita” z 26.10.2011 r.,
„Głos Eko”, „Gazeta Olsztyńska”, „Dziennik
Elbląski” z 27.04.2011 r., „Gazeta Prawna” z
30.04-1.05.2012 r., „Gazeta Prawna” z 1315.04.2012 r., „Projekt Rozporządzenia
Ministra Środowiska” z 12 kwietnia 2012 r.
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ujednolicić. Wykonaliśmy kilka poważnych
robót drogowych, np. ulica Akacjowa w
Łęgajnach.
W hali gimnastycznej gimnazjum odbyła
się Gala Sportu. Wybitnym naszym sportowcom
wręczyłem statuetki i drobne nagrody pieniężne.
Uczestniczyłem w spotkaniach dotyczących
rozpatrywania wniosków o dofinansowanie,
kierowanych do Urzędu Marszałkowskiego i
Starostwa Powiatowego.
W tym miesiącu na stanowisku prezesa
ZGOK w Olsztynie nastąpiła zmiana. Prezesem
Zarządu Spółki, która realizuje projekt 37 gmin
w zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych, został pan Adam Sierzputowski.
Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej otrzymali dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w kwocie 35 tys. zł.
19 maja na terenie Campingu w Tumianach
odbędzie się festyn - wielka promocja gminy.
Zaproszenia do uczestnictwa przyjęli dostojni
goście: marszałek, wojewoda, starosta,
samorządowcy z ościennych gmin. W imieniu
organizatorów zapraszam mieszkańców miasta i
gminy.
Opracowanie: Jan Krakowiak

Informacje z Wydziału BIOŚ
Urzędu Miejskiego
w Barczewie
Ciąg dalszy ze str. 6

b) przy ul. Kościuszki i Granicznej, dz. nr 68
obręb Barczewo,
c) przy ul. Kościuszki, Mostowej i Obrońców
Warszawy, dz. nr 68 obręb Barczewo
d) w miejscowości Ruszajny, dz. nr 302/1
obręb Ruszajny;
3) uzyskanie w imieniu zamawiającego wszelkich uzgodnień, opinii, zgłoszeń i pozwoleń
umożliwiających rozpoczęcie prac konserwatorskich i restauratorskich (w tym uzyskanie
pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/budowlanych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie, zgłoszenie
zamiaru przystąpienia do robót budowlanych w przypadku kapliczki wpisanej do ewidencji
zabytków, uzyskanie pozwolenia na budowę - w
przypadku kapliczek wpisanych do rejestru
zabytków);
4) przedmiarów robót;
5) kosztorysów inwestorskich;
6) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Aleksandra Kula

W ramach „200-lecia Zakładu Karnego…
Wystrzałowa majówka 2012
W sobotę, 12 maja br., na zapleczu remizy
OSP w Barczewie przy ul. Olsztyńskiej,
w ramach tegorocznych obchodów „200-lecia
Zakładu Karnego 1812-2012” (o czym świadczył
wywieszony baner), odbyła się niecodzienna
majówka. W roli prowadzącego, Robert Karabin wychowawca z Zakładu Karnego w Barczewie,
w imieniu dyrektora jednostki Krzysztofa
Strzyżewskiego oraz Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Funkcjonariuszy
i Pracowników Więziennictwa gorąco przywitał
wszystkich przybyłych wraz z rodzinami.
Podkreślił, że impreza doszła do skutku dzięki
nawiązanej współpracy z Ochotniczą Strażą
Pożarną w Barczewie, która na czas imprezy
użyczyła wspaniałego miejsca.
Pierwszym punktem programu był mecz
towarzyski rozegrany na orliku przy ul. Wojska
Polskiego, pomiędzy drużyną składającą się z
członków Ochotniczej Straży Pożarnej, a
Zakładem Karnym w Barczewie. Wynik 6:2 dla
Zakładu Karnego dowodził o wspaniałej
gościnności i postawie naszych strażaków.
Imprezę rozpoczęła grupa interwencyjna
Służby Więziennej, będąca w dyspozycji
dyrektora Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Olsztynie. Był to pokaz nie tyle
sprawności całej grupy, co przygotowania na
wszystkie nieprzewidziane okoliczności podczas
pełnienia służby, czy podczas konwoju. Pokaz
musztry i sprawności wykonany był po raz
pierwszy dla szerszej grupy społeczeństwa.
Można było zobaczyć w akcji funkcjonariuszy w
pełnym rynsztunku, którzy dynamicznie
zademonstrowali kilka elementów obronnych,
obezwładniających wraz z użyciem broni palnej.
Na koniec grupa interwencyjna, przewożąca
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samochodem operacyjnym świadka koronnego,
używając broni palnej odparła pozorowany atak
na pojazd, ochraniając konwojowaną osobę. Było
głośno od wystrzałów, a od zasłony dymnej
i ciemno. Za pełen profesjonalizm i zachowanie
grupa interwencyjna SW od publiczności
otrzymała brawa. Potem każdy z młodych
widzów mógł bliżej przyjrzeć się wyposażeniu
specjalnej jednostki.
Organizatorzy, których tego dnia nie
rozpieszczała pogoda, przygotowali dla
wszystkich bufet z napojami i kiełbaskę z grilla.
Można było poczęstować się więzienną
grochówką, usiąść przy ognisku, natomiast w
namiocie „LOTTO” najmłodsi oblegali grę
FORMUŁĘ-1. Potem murawa zamieniła się w
plac zabaw, na którym zorganizowano szereg
konkurencji sprawnościowych, z przeciąganiem
liny włącznie. Tu samoistnie tworzyły się
rywalizujące zespoły, w różnych kategoriach
wiekowych, a nawet rodzinne. Wspólna zabawa
pokazała, iż tego typu spotkania są potrzebne i
sprzyjają pogłębianiu więzi, nie tylko
rodzinnych. Panie animatorki od dziecięcych
Ciąg dalszy na str. 10

Z Centrum Kultury i Promocji Gminy
Rejonowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych

„Złota Kaczka”
W środę 9 maja, w sali widowiskowej
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, po raz czternasty odbył się Rejonowy
Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych „Złota Kaczka”. Przegląd jest jednocześnie etapem Wojewódzkiego Przeglądu
Zespołów Teatralnych o „Laur Złotej Rybki”
w Biskupcu.
Jury w składzie: Leszek Grad - przewodniczący, Krystyna Jędrys, Władysław
Katarzyński, Danuta Zielonka oraz Jarosław
Borodziuk, przy ocenie młodych artystów brało
pod uwagę m.in.: dobór repertuaru, formy
wyrazu artystycznego, wykonawstwo, ogólny
wyraz artystyczny i wartości wychowawcze.
W przeglądzie wzięło udział dwanaście grup:
„Kabaret bezNazwy” z Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, „Szkolny Teatr” ze
szkoły podstawowej w Bartołtach Wielkich,
„Dziewiąteczka” ze Szkoły Podstawowej nr 9
w Olsztynie, koło teatralne z Przedszkola
Miejskiego w Barczewie, koło teatralne
„Garfield” z Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Barczewie (Oddział dla dzieci), koło teatralne
„Błysk” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Olsztynie, Teatr poezji „Wiersz-aki” ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barczewie, grupa teatralna
„Sumus” ze Szkoły Podstawowej w Purdzie,
„Smerfoludki” ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Barczewie, Teatr muzyczny „Szklana kula”
ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie, koło
teatralne ze szkoły podstawowej w Łęgajnach
oraz „Kabarecik Berecik” z Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie.
Wszystkie grupy, z rąk przewodniczącego
komisji pana Leszka Grada otrzymały dyplomy

fot. M. Rukszan

oraz statuetki. Jury po burzliwych naradach, postanowiło przyznać I nagrodę i możliwość
udziału w Przeglądzie o „Laur Złotej Rybki”
grupie teatralnej „Sumus” ze Szkoły Podstawowej w Purdzie. Kolejne miejsca zajęły: II
miejsce - Teatr muzyczny „Szklana kula” ze
Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie, III
miejsce - „Dziewiąteczka” ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Olsztynie, natomiast IV miejsce
ex aequo - grupy „Kabarecik Berecik” z Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie

oraz „Smerfoludki” ze Szkoły Podstawowej nr
1 w Barczewie. Ponadto Jury przyznało nagrodę
specjalną, dla najlepszego aktora, którą
otrzymała Katarzyna Obidzińska z grupy
teatralnej „Sumus” ze Szkoły Podstawowej
w Purdzie. Nagrody przyznane na przeglądzie
w ufundowali: Związek Gmin WarmińskoMazurskich w Olsztynie, Urząd Miejski
w Barczewie oraz Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Bar-czewie.
Redakcja

Trzecia „Noc w Muzeum”

fot. Zb. Kozłowski

W czwartek, 17 maja br., w Salonie
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie, już po raz trzeci odbyło się wieczorne
spotkanie z cyklu „Noc w Muzeum”. Magdalena
Łowkiel, w imieniu Marioli Łukowskiej dyrektora Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie - organizatora, gorąco i serdecznie
przywitała przybyłych mieszkańców miasta oraz
gminy Barczewo.
„Noc w Muzeum” rozpoczęła się od
spotkania z Renatą Kosin, autorką książki pt.
„Mimo wszystko Wiktoria”. Przed rozmową z
autorką, Zbyszek Kozłowski przygotował
nawiązujący do publikacji zwiastun filmowy.
Prowadząca spotkanie Magdalena Łowkiel
przybliżyła postać autorki, nawiązując do
wcześniejszych prac pisarskich oraz do samego

pomysłu napisania książki. Jak nadmieniła
autorka, książka napisana jest z myślą o kobietach
w różnym wieku, skrajnie odmiennych, które
nawzajem się uzupełniają. Czytając, każda
czytelniczka może w którejś z wymienionych
bohaterek znaleźć kawałek swojej historii. Jest
tam wszystko, począwszy od pasji, po rękodzieło,
pracę i kłopoty z nią związane. Jest rodzina i
macierzyństwo, przyjaźni i miłość oraz wszystko
co się w życiu zdarzyć może, a książka jest jak
samo życie. Autorka zapewniła, iż pomimo że
prym wiodą kobiety, jest to ciekawa lektura także
dla mężczyzn. Nawiązała do okładki i motta

fot. W. Zenderowski
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mówiącego o kobietach, jak koronki, pięknych i
delikatnych. Na koniec były kwiaty, a po
prezentacji książki, już w kuluarach, przy kawie
trwały rozmowy z autorką, podpisującą swoją
pierwszą publikację.
W drugiej części spotkania, przed licznie
zebraną publicznością wystąpiły: Klaudia
Grochowina, Paulina Supieta, Milena Juszczyk,
Żaneta Żokowska, Kornelia Wojtas, Marlena
Ozga. To najmłodsze talenty - wokalistki, które
na co dzień uczestniczą w zajęciach muzycznych
prowadzonych pod okiem Magdaleny Łowkiel.
Po występach młodych wokalistek, oprócz
stałej ekspozycji muzealnej, w jednej z sal
przygotowana została wystawa zatytułowana
„Trzeci Wymiar Mazur”, autorstwa Witolda
Mierzejewskiego - wydawcy, miłośnika Warmii i
Mazur i specjalisty od fotografii trójwymiarowej.
Następnie wieczornych gości zaproszono na
otwarcie wystawy prac laureatów tytułu Anioł
Sukcesu 2011 w dziedzinie kultury: Zbyszka
Kozłowskiego (fotografia, malarstwo) oraz
Teresy Walczak-Wikiert i Zdzisława Roberta
Cieślikiewicza (rysunek, malarstwo, rzeźba
i płaskorzeźba). Malarska twórczość Zbyszka
Kozłowskiego często polega na „malowaniu
ukazującego się wyobrażenia, wtedy prace
powstają alla prima, czyli dość szybko, często za
Ciąg dalszy na str. 10
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Galeria Sztuki „Synagoga”. Mistrz i uczniowie
W sobotę, 18 maja br., miłośnicy sztuki
mogli podziwiać prace, pochodzące z pracowni
malarskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Olsztynie prowadzonej prof. Tadeusza
Brzeskiego, które zostały wystawione w
barczewskiej Galerii Sztuki „Synagoga”.
Przed otwarciem wystawy Marian Sawicki
prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze”, gorąco przywitał profesora
Tadeusza Brzeskiego - „mistrza”, jego
„uczniów” w osobach: Anna Jabłońska, Elżbieta
Piskunowicz, Izabela Chomicka, Teresa
Kaszycka, Stanisława Korzeniewska, Halina
Mackiewicz, Barbara Błaszczyk i Agnieszka
Koplińska oraz licznie przybyłych miłośników
sztuki. Przywitał także radną Rady Miejskiej w
Barczewie Halinę Bronkę. Potem, komisarz
wystawy Anna Korybut-Dziemidowicz
zaprezentowała sylwetkę profesora Tadeusza
Brzeskiego - artysty malarza, od lat związanego
z barczewską Galerią Sztuki, autora
wyjątkowych prac malarskich. Nadmieniła, że
prof. Tadeusz Brzeski uprawia malarstwo,
grafikę, rysunek, malarstwo architektoniczne.
Jest autorem licznych wystaw, niestrudzonym
nauczycielem, mistrzem i człowiekiem, który
poświęcił się sztuce i pracy malarskiej, o którym
- jak powiedziała komisarz wystawy - można
byłoby długo mówić. Natomiast sam Tadeusz

Ciąg dalszy ze str. 9

Brzeski nadmienił, że prace wystawione w
galerii, są wykonane przez uczniów
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Właśnie tam,
podczas twórczych spotkań, w każdym potrafi
się wyzwolić, najgłębiej skrywany przez lata
talent twórczy, a każde kolejne spotkanie
mistrza z uczniami pozwala na realizację tych
marzeń.

Trzecia „Noc w Muzeum”
i pełne impresji wykonanie przez wokalistkę
utworów jest dowodem wieloletniej pracy, która
przełożyła się na niejeden estradowy sukces. Na
koniec odbył się koncert wokalisty Tomasza
Saleja - olsztyńskiego kompozytora i poety, który

fot. W. Zenderowski

jednym posiedzeniem”. Sam autor, na
przykładzie eksponowanych płócien odpowiadał
o swojej twórczości oraz o tym, jak rodziły się
jego prace. Pan Cieślikiewicz natomiast mówił
nie tyle o rzeźbach, czy o swojej twórczej pracy,
ile o wystawach i plenerach. Jednym z miejsc, w
którym wystawiali swoje prace Teresa WalczakWikiert i Zdzisław Robert Cieślikiewicz była
Galeria Sztuki „Synagoga” w Barczewie. Oboje
artyści na swym koncie mają wiele sukcesów.
Kolejnym punktem programu „Nocy w
Muzeum” był recital w wykonaniu Magdaleny
Łowkiel - śpiew, przy udziale Marcina Biernata gitara i Marka Kuptera - bębny. Był to
wyjątkowy, starannie przygotowany recital, na
który złożyły się piosenki autorskie, skomponowane przez Marcina Biernata, do których
teksty napisała Anna Snochowska. Odważne
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fot. M. Łowkiel

wraz z Justyną Łuńską - śpiew i Zbigniewem
Bąkowskim - harmonijka i akordeon, wprowadził gości we wspaniały nastrój. Poza autorskimi
utworami, wykonawcy zaprezentowali kompozycje, które widownia mogła wspólnie z nimi
zaśpiewać.
Reasumując, był to wyjątkowy, długi
wieczór, połączony z wieloma atrakcjami.
Prowadząca spotkanie Magdalena Łowkiel
podziękowała wszystkim przybyłym, a także
pracownikom Centrum Kultury i Promocji
Gminy za pomoc w przygotowaniu spotkania.
Wojciech Zenderowski
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Dodajmy, że była to już trzecia z kolei
wystawa w barczewskiej Galerii Sztuki
„Synagoga”. Pani Anna Korybut-Dziemidowicz
mistrzowi i jego uczniom wręczyła symboliczny
podarek, a prezes Marian Sawicki - kwiaty.
Potem był czas na oglądanie wystawy.
Tekst i foto: W. Zenderowski

W ramach „200-lecia Zakładu Karnego…
Ciąg dalszy ze str. 8

zabaw zabawiały najmłodszych, a na koniec
urządziły dziecinne studio majowego makijażu.
Ostatnim punktem majówki było zademonstrowanie przez Piotra Mostka - prezesa
Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie,
ratowniczego wozu strażackiego. Przed
prezentacją, Piotr Mostek przybliżył historię
barczewskiej jednostki. Podkreślił, że barczewska jednostka wchodzi w skład zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego i jest
jedną z największych jednostek ochotniczych
straży pożarnych w województwie warmińskomazurskim, natomiast w powiecie olsztyńskim
jednostka OSP w Barczewie plasuje się na
drugim miejscu w akcjach ratowniczych. To
duże wyzwanie dla strażaków, stąd jednostka
dysponuje 23 strażakami przeszkolonymi w
zakresie ratownictwa medycznego. Następnie
pan prezes, prezentując wóz ratowniczy,
wymienił jego liczne, specjalistyczne
wyposażenie wraz z teleskopowym oświetleniem w porze nocnej, a potem odbył się pokaz
użycia m.in. nożyc czy armatki wodnej. Podczas
pokazu najmłodsi mogli przez chwilę poczuć się
strażakami.
My ze swej strony serdecznie gratulujemy
pomysłowości w zorganizowaniu wspaniałej
imprezy oraz pokazania, że wspólnie
z gospodarzem obiektu - Ochotniczą Strażą
Pożarną w Barczewie, na której można polegać,
można wyjść do społeczeństwa z wciąż nowymi
pomysłami. Do zobaczenia za rok.
Tekst i foto: W. Zenderowski

Historia

Barczewskie Kalendarium
Maj
1.05.1892 - w Barczewie miał miejsce „wiec szkolny”, na który przyszło około dwustu mieszkańców.
Przemówienia wygłosili: Franciszek Szczepański,
Seweryn Pieniężny oraz Kurowski ze Skajbot.
1.05.1952 - uczniowie wraz z nauczycielami ze
Szkoły Podstawowej w Wipsowie oraz miejscową
ludnością udali się furmankami do Barczewa na
obchody pierwszomajowe.
1.05.1965 - przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Barczewie
otwarto Miejski Dom Kultury.
1.05.1994 - w Barczewie, w rocznicę 630-lecia
miasta odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru
miasta.
3.05.1995 - po raz pierwszy, w powojennej historii
miasta, przed ratuszem wywieszono niebiesko-białe
flagi miejskie.
8.05.1912 - w Łomży urodził się Stanisław Felter,
mieszkaniec Barczewa, członek Państwowej Orkiestry Symfonicznej im. Feliksa Nowowiejskiego w
Olsztynie.
9.05.1932 - w Brzoziu koło Torunia urodził się Jerzy
Kisicki, barczewski działacz społeczny.
9.05.1945 - Marceli Wiśniewski został powołany
przez starostę powiatu olsztyńskiego na stanowisko
burmistrza miasta Wartembork.
9.05.1985 - w Barczewie odsłonięto pomnik poświęcony żołnierzom radzieckim.
10.05.1336 - wieś Ruszajny otrzymała przywilej
lokacyjny.
12.05.1400 - bracia zakonni z klasztoru w Wartemborku uzyskali prawo połowu ryb w jeziorze Wadąg.
12.05.1947 - w Olsztynie odbył się Zjazd Osadników Wojskowych, w którym uczestniczyli delegaci
z Barczewa.
12.05.1962 - w parafii św. Anny w Barczewie do
sakramentu bierzmowania przystąpiło 587 osób.
13.05.1582 - biskup Marcin Kromer poświęcił nowo
wybudowany kościół w Barczewku pw. św.
Katarzyny.
13-21.05.1922 - w Starym Wartemborku odbywał się
tydzień misyjny. Z tej okazji miejscowy proboszcz
wydał broszurkę w całości w języku polskim, a w niej
dziesięć przykazań porządku życia chrześcijańskiego.
15.05.2002 - w Kronowie uruchomiono wodociąg
wiejski.
16.05.1946 - władze województwa olsztyńskiego
przystąpiły do ostatecznej likwidacji plagi
szabrownictwa.
17.05.1972 - z mieszkańcami miasta Barczewa
spotkali się radni powiatowi. Poruszono sprawy
higieny i podniesienia stanu zdrowia w naszym
mieście.
18.05.1882 - w Brześciu nad Bugiem urodził się
Feliks Wrześniewski, pierwszy lekarz w po-wojennej
historii miasta Barczewa.
18.05.1992 - w Łęgajnach powstała firma „Jumar”.
20.05.1847 - król Fryderyk Wilhelm III podarował
gminie ewangelickiej w Barczewie, pod budowę
kościoła, ogród należący do klasztoru franciszkańskiego.
22.02.1979 - w kinie „Legenda” w Barczewie
wystąpił grecki zespół „Prometheus”.
24.05.2002 - w Barczewie odbyła się miejskogminna inauguracja Dni Rodziny.
26.05.1892 - w Bartołtach odbył się wiec w obronie
języka polskiego, z udziałem działaczy warmińskich.
26.05.1962 - w Olsztynie powołano do życia
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki im. Feliksa
Nowowiejskiego.
29.05.1712 - w Biskupcu, na dżumę, zmarł Stanisław
Aleksander Drozdowski, kapelan na dworze bp. A.
Ch. Załuskiego i proboszcz z Ramsowa.
29.05.1992 - w parafii św. Anny w Barczewie do
sakramentu bierzmowania przystąpiło 326 osób.
30.05.1984 - w sali kina „Legenda” w Barczewie
zorganizowano wystawę pt. „Barczewo w
obiektywie”, autorstwa Ryszarda Rechula.

W. Zenderowski

Jak 110 lat temu promowano miasto?

Złoty wiek widokówki

Jak obecnie wygląda promocja naszego
Barczewa - wiemy z dostępnych materiałów
reklamowych, czy z publikacji. Natomiast jak
dawniej, możemy dowiedzieć się z ilustrowanej
karty pocztowej, czyli późniejszej widokówki.
Koniec XIX wieku i pierwsze lata XX
wieku nazywano „złotym wiekiem widokówki”, dzięki której możemy zobaczyć to, co
oglądali mieszkańcy miasta przeszło 100 lat
temu. Pierwsze widokówki były tak dziwnie
wykonane, że na stronie z adresem nie można
było dopisać żadnego prywatnego tekstu,
dlatego nadawcy pisali na stronie, na której
widniała fotografia lub kolorowy obrazek
związany z miastem. Kolejnym problemem
było datowanie kart pocztowych, które nie
zawsze było łatwe, gdyż stosunkowo rzadko
odnotowywano czas ich emisji. Oznaczanie ich
wieku opiera się głównie na dacie stempla
pocztowego. Z biegiem czasu na widokówkach
pojawiały się bardzo różne tematy: historia,
architektura (np. kościoły, ważne budynki),
folklor, rzemiosło, widoki ogólne i panoramy
miast, reklamy hoteli, święta Bożego
Narodzenia czy Wielkiejnocy i inne. Były
formą promocji miasta, a szczególnie firmy,
która je wydawała. Natomiast osoby wysyłające widokówkę przeważnie chciały pochwalić
się widokiem swojego miasta. Kupowały je
również dla siebie, jako pamiątkę z odwiedzanych miejsc. Z początkiem I wojny
światowej widokówki zaczęły pojawiać się już
częściej, najwięcej było ich w okresie
międzywojennym. Miasto Wartenburg, jedno
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z wielu w Prusach Wschodnich, także mogło
pochwalić się emisjami widokówek, które
dokumentowały architekturę, a rzadziej promowały miasto.
Obecnie widokówka z tamtego okresu, obok
fotografii, ma duże znaczenie dla historyków.
Natomiast dla współczesnych kolekcjonerów
stanowi jakby zwierciadło swego czasu, którego
najczęściej już nie ma. Na widokówkach
obrazujących dawne miasto Wartenburg, można
zobaczyć, jak kiedyś wyglądała miejska
zabudowa i jak z upływem czasu zmieniał się jej
wygląd.
Prezentowana widokówka, promująca
miasto, jest fotomontażem i jedną z kilku, gdzie
dla podkreślenia panoramy lub części miasta
zawiera dodatkowy element, na tym przykładzie
jest dziewczęca postać. Widokówka wydana
została w 1902 roku, a więc 110 lat temu.
Podzielona została jakby na dwie części. Górna
przedstawia siedzącą na balustradzie dziewczynkę, ubraną w jasną sukienkę, a u dołu
widoczna jest panorama miasta z kościołem św.
Anny, mostem i zabudową. Widokówka jest
kolorowana. Napis: „Gruss aus (Pozdrowienia
od…) Wartenburg O. Pr.”. Wydawcą był Verlag
H. Raddatz, Wartenburg.
Widokówkę przedstawiającą jedynie panoramę miasta wydano w większym nakładzie,
w październiku 1903 roku. Do tego tematu
powrócimy w kolejnych numerach naszej
gazety.
W. Zenderowski
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Historia
Jubileusz 470-lecia
Szynowo (niem. Schönau, Schoenan)
Szynowo, wieś położona dziewięć
kilometrów od Barczewa, leżąca na uboczu,
dawniej zaliczana była do aktywniejszych
polskich wiosek, leżących na południowej
Warmii. Urzędujący w latach 1537-1548 biskup
warmiński Jan Dantyszek, w roku 1542
wydzielił puste włóki i w przywileju lokaty
nadał je swojemu siostrzeńcowi Szymonowi
Hanowskiemu na założenie wsi i sprowadzenie z
Mazowsza polskich osadników.
Nazwa wsi pochodzi od imienia pierwszego
zasadźcy. Pierwotnie wieś nazywała się
Szymonowo, później Szynowo, które leżało
poza głównymi szlakami. Przez dłuższy czas
wieś miała jednego sołtysa i karczmę. W latach
późniejszych była osadą robotniczą, przyległą
do majątku. Z tamtego okresu zachował się
pochodzący z XIX wieku park dworski. W roku
1702 wieś stanowiła dobra szlacheckie. Po
rozbiorze Polski (1772 r.) rząd pruski cofnął
wieczystą dzierżawę i sprzedał majątek wraz z
osadą robotniczą na własność prywatną. Po
rozbiorze Polski wieś systematycznie była
germanizowana. Stąd zaniechanie prowadzenia
we wsi, w ramach Towarzystwa Czytelni
Ludowych, polskiej biblioteki, organizowania
polskiej szkoły czy ochronki. W plebiscycie, w
1920 roku za Niemcami głosowało 80
mieszkańców, za Polską 0.
W Szynowie, 22 października 1770 roku
urodził się Kajetan Joachim Łączyński, w
rodzinie Kajetana - polskiego szlachcica,
właściciela dóbr Szynowa. Był proboszczem
zamkowym w Lidzbarku Warmińskim.
Poświęcił się pracy naukowej w zakresie

matematyki i fizyki. W 1820 roku został
profesorem matematyki w Liceum Hozjanum
w Braniewie.
30 stycznia 1945 roku, do Szynowa
wkroczyły radzieckie jednostki, wchodzące w
skład 3 Armii, którą dowodził generał
pułkownik Aleksander Gorbatow. 17 lipca
1945 roku przez Szynowo, pod konwojem,
przeszło 100 mieszkańców pochodzenia
niemieckiego, deportowanych z miasta
Wartenburg, kierowanych do majątków
rolnych. Po roku 1950 w Szynowie założono
Państwowe Gospodarstwo Rolne, natomiast
szkoły podstawowej nigdy wieś nie miała. W

latach następnych, w części starego budynku,
mieszkańcy zorganizowali kaplicę.
Obecnie Szynowo, jako wieś sołecka z
przydrożną kapliczką posiada wspaniałe
warunki do wypoczynku i agroturystyki.
Zachował się drzewostan parku przydworskiego.
W lasach można spotkać niemal wszystkich
przedstawicieli dzikich zwierząt, charakterystycznych dla tego regionu. Ciekawostką dla
miłośników przyrody może się okazać
występujący tu czarny bocian, orzeł bielik, ryś,
bóbr, borsuk czy nawet jenot. Pod koniec 2003
roku wieś liczyła 264 osoby.
Opr. W. Zenderowski

Kto pamięta tamte lata?
Rok 1950 - pierwszomajowy pochód w Barczewie

Barczewo 1950 rok, ul. Mickiewicza, pochód pierwszomajowy. Archiwum autora

W pierwszych latach powojennych
pochody pierwszomajowe organizowano dla
uczczenia międzynarodowego święta klasy
robotniczej. Było to coś w rodzaju corocznego
hołdu, składanego „władzy” przez obywateli. W
pochodach uczestniczył aktyw młodzieżowy,
harcerze, uczniowie szkół, zakłady pracy oraz
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mieszkańcy miasta i wsi.
Przypomnijmy pierwszomajowy pochód z
1950 roku, jaki miał miejsce w Barczewie.
Punktualnie o wyznaczonej godzinie, na boisku
szkolnym przy ul. Wojska Polskiego, wg
ustalonego scenariusza uformował się pochód.
Tradycyjnie, na jego czele szli członkowie
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Związku Młodzieży Polskiej, za nimi
członkowie organizacji Służba Polsce, harcerze,
młodzież szkolna, zakłady pracy i instytucje.
Trasa pochodu była krótka i wiodła od stadionu
szkolnego, ulicą Wojska Polskiego, wówczas ul.
Armii Czerwonej i Mickiewicza, do ratusza. Nie
tylko trasa pochodu, ale całe miasto było
odświętnie udekorowane flagami i transparentami. W 1950 roku nie było trybuny
honorowej przy ratuszu, jej rolę spełniały
schody, skąd uczestników pochodu pozdrawiali
miejscowi oficjele. Naprzeciw ratusza
przygrywała miejscowa orkiestra, a za nią
widoczna była sterta gruzów.
Nad głowami uczestników pochodu
łopotały biało-czerwone i czerwone szturmówki. Tych drugich było znacznie więcej.
Mężczyźni nieśli portrety przywódców:
Tadeusza Kościuszko, Bolesława Bieruta, czy
Józefa Cyrankiewicza. Pochód pierwszomajowy z 1950 roku rozpoczynał transparent
Związku Młodzieży Polskiej, niesiony przez
młodych członków organizacji, tu członkinie
ubrane były w białe bluzki z czerwoną chustą,
zawiązaną pod szyją. Kolejną grupą byli
harcerze oddający honory w stronę trybuny.
Reprezentowali oni Związek Harcerstwa
Polskiego - Drużyna Męska i Drużyna Żeńska.
Proszę zwrócić uwagę na transparent Szkoły
Ogólnokształcącej stopnia podstawowego,
Ciąg dalszy na str. 14
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„Sześciolatek w szkole” - konferencja w Ramsowie
Dnia 17.04.2012 roku w Niepublicznym
Zespole Szkół i Placówek w Ramsowie odbyła się
Regionalna Konferencja „Sześciolatek w szkole”
zorganizowana przez Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty i Ogólnopolskie Forum
Niepublicznych Szkół Wiejskich z siedzibą w
Ramsowie. Konferencji przewodniczył prezes
Zarządu OFNSW - Jan Marcin Malinowski.
Celem spotkania była dyskusja na temat zadań
reformy podstawy programowej dotyczącej 6latków w szkole. Czy dzieci sześcioletnie mogą i
powinny rozpoczynać naukę w szkole? Czy
wcześniejsze objęcie ich obowiązkiem szkolnym
przyniesie rezultaty oczekiwane przez
projektodawców? Wreszcie, czy realizacja
reformy nie przyniesie skutków negatywnych i
odczuwalnych jako skrócenie beztroskiego
dzieciństwa?
Na te i wiele innych pytań próbowali
odpowiedzieć uczestnicy konferencji: dyrektorzy
niepublicznych i publicznych szkół województwa
warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego, zaproszeni przedstawiciele władz
oświatowych i samorządowych oraz rodzice.
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie jako jedna z nielicznych ma już pewne
doświadczenia w sprawie nauki sześciolatków.
Uczniowie obecnej klasy trzeciej rozpoczynali
naukę w szkole jako dzieci 6-letnie.
Doświadczenia szkoły w Ramsowie stanowiły pewien materiał, który wykorzystany został
w czasie dyskusji. Przykłady dobrych praktyk
przedstawiły nauczycielki z Ramsowa:
- sześciolatek w szkole (p. Anna Krebs),
- przygotowanie przedszkolaka do szkoły (p.
Teresa Fieodorow).
Przedstawione filmy, ilustracje, zajęcia dydak-

fot. archiwum

tyczne i prezentacje miały przekazać umiejętności i wiadomości dzieci wymagane pod
koniec I etapu edukacji. Pokazano również
zajęcia indywidualizacji procesu nauczania
obejmujące cały zespół klasowy projektu
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Zaprezentowano metody i formy przygotowania 6-latków do szkoły. W przedszkolu
realizowany jest projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej „I na Nas do
przedszkola nadszedł Czas”. Dzieci oprócz zajęć
dydaktycznych uczestniczą w zajęciach
dodatkowych: plastycznych, muzycznych. To
również nauka języka angielskiego, gimnastyka
korekcyjna, opieka logopedy. Kilkuletnie
monitorowanie rozwoju i postępów obecnych

trzecioklasistów oraz obecnych 6-latków
potwierdza, iż dzieci sześcioletnie bardzo dobrze
radzą sobie w szkole. Niekiedy lepiej niż te, które
zostały uczniami w wieku 7 lat.
W czasie konferencji dyrektor Wydziału
Wspomagania Rozwoju Szkół i Placówek
Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium - pani
Barbara Antczak, przedstawiła prezentację
dotyczącą wychowania przedszkolnego w
województwie warmińsko-mazurskim. Natomiast
przedstawiciel Fundacji Uniwersytet Dzieci pani
Anna Grąbczewska omówiła zadania, które
realizuje fundacja w formie warsztatów dla dzieci i
młodzieży na różnych uczelniach w kraju.
Obrady forum to ważny wkład w dyskusji na
temat zadań nowej reformy programowej
dotyczącej sześciolatków w szkole.
Jan Marcin Malinowski

Z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kronowie…

O tytuł „Mistrza Ortografii”
„Łatwiej mówić niż pisać, bo liter nie widać.Nikt
nie sprawdzi czy w słowie nie schował się
„byk”.Lecz wystarczy dyktando, a zaraz się
wyda,kto bałagan ma w głowie, kto porządek
i szyk”.
Tymi właśnie słowami piosenki Jacka
Skubikowskiego Profesor Ortografia wraz ze
swoimi uczniami przywitał wszystkich
miłośników poprawnej pisowni na XIV
Gminnym Konkursie Ortograficznym o tytuł
„Mistrza Ortografii”, który odbył się 11 maja
2012 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej
w Kronowie. Zgodnie z ideą turnieju promowano
poprawną polszczyznę, rozbudzano motywację
do pogłębiania wiedzy i umiejętności
ortograficznych. Uczestnicy mieli możliwość
sprawdzenia, w jakim stopniu udało im się
opanować zasady ortografii i wziąć udział w
sportowej rywalizacji. Przecież każdy z nas lubi
bawić się, współzawodniczyć z innymi - nawet
jeśli jest to „ortograficzne łamanie głowy.
Tym razem z ortograficznymi meandrami
postanowiło się zmierzyć 27 ochotników ze szkół
podstawowych gminy Barczewo, tj.: Ramsowa,
Łegajn, Barczewa i Kronowa, wyłonionych
wcześniej w eliminacjach wewnątrzszkolnych.
Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach
wiekowych. Pierwszą grupę stanowili uczniowie

fot. archiwum

klas III – IV, a drugą zawodnicy z klasy V i VI.
Aby zdobyć zaszczytny tytuł „Mistrza Ortografii”
każdy uczestnik musiał rozwiązać zestaw
konkursowy złożony z 11 zadań sprawdzających
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nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim
umiejętności poprawnej pisowni. Najwięcej
problemów sprawiło uczniom prawidłowe
Ciąg dalszy na str. 14
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Informacje
Z Przedszkola Miejskiego w Barczewie…

Dzień Ziemi i Festiwal Nauki
„Powiedz mi a zapomnę, pokaż - a zapamiętam,
pozwól mi działać, a zrozumiem!..”
Konfucjusz
W kwietniu dzieci z Przedszkola Miejskiego
w Barczewie obchodziły Dzień Ziemi wraz z
Festiwalem Nauki, jako projektu przeprowadzonego w ramach współpracy z Olsztyńskim
Centrum Edukacji Ekologicznej. Celem jest
zachęcenie dzieci do obserwacji otaczającego
świata i ciągłego stawiania pytań wynikających z
patrzenia na zjawiska i rzeczy dziejące się wokół
nas.
Zapoczątkowaliśmy go występem artystycznym z okazji Dnia Ziemi, podczas którego
dzieci prezentowały swoje umiejętności,
wykonane wiatraczki, hasła i plakaty dotyczące
oszczędzania energii. Wszystkich uczestników
uroczystości bardzo poruszyła inscenizacja pt.
„Pogoda na Ziemi”, gdzie dzieci twórczo, przy
muzyce i odgłosach przyrody, bawiły się
przedstawiając elementy pogody.
Po części artystycznej przedszkole zamieniło się w wielką pracownię badawczoeksperymentalną, gdzie można było rozwijać
pasje poznawania świata i odkrywania reguł w
nim rządzących poprzez doświadczenia,
eksperymenty, pokazy, prowadzenie bezpośrednich obserwacji. W ramach tej imprezy
dzieci wykonywały doświadczenia pod
kierunkiem starszych kolegów z gimnazjum oraz
nauczycielek, co pozytywnie wpłynęło na ich
poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia. Wspólne przeprowadzanie doświadczeń
i eksperymentów pokazało nam, że wiedza o
świecie zdobywana poprzez zabawę inspiruje do
poszukiwań i młodszych i starszych.
Przeprowadzenie Festiwalu Nauki poruszyło nas wszystkich do działania, poszukiwania, było motorem napędzającym nasze
umysły. Każdy chciał wykonać jakiś
eksperyment i podzielić się spostrzeżeniami, a
działanie sprawiło, że na długo będziemy o tym
pamiętać i „zarażać” zapałem i radością
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odkrywania świata coraz szersze kręgi.
Doświadczenia wymagały od dzieci pewnych
umiejętności manualnych, spostrzegawczych,
motorycznych. co przyczyniło się do ich
rozwoju. W tym dniu ważne dla nas było
połączenie nauki z ciekawą zabawą, włączenie
do działania, do wspólnej zabawy wiele
środowisk, w tym dzieci, młodzież szkolną,
pracowników oraz rodziców i umożliwienie
wszystkim naukowych doświadczeń. Wszyscy
poczuli się prawdziwymi „naukowcami”
odkrywającymi świat.
E. Majewska, A. Rogala, B. Iwaszko

O tytuł „Mistrza Ortografii”

rozwiązanie zagadek ortograficznych oraz
wyszukanie w tekście błędnie napisanych
wyrazów. W każdej grupie wiekowej jury
konkursowe złożone z polonistów przyznało trzy
pierwsze miejsca uczniom, którzy najlepiej
„oswoili” ortografię:
Grupa I - Uczniowie klas III i IV:
I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” – Kinga
Dowgiałło ze SP w Barczewie,
II miejsce – Jakub Marcińczyk ze SP w Łęgajnach,
III miejsce – Pola Kraucka ze SP w Barczewie.
Grupa II – Uczniowie klas V i VI:
I miejsce i tytuł „Mistrza Ortografii” – Monika
Mielniczuk ze SP w Barczewie,
II miejsce – Sara Derbash ze SP w Barczewie,
III miejsce – Ewa Wiśniewska ze SP w Łęgajnach
i Dominika Żarejko ze SP w Łęgajnach. Laureaci
otrzymali nagrody i dyplomy, a tym najlepszym
pani Dorota Mikołajczuk dyrektor Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie
wręczyła statuetki „Mistrza Ortografii” ufun-
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dowane przez organ prowadzący Zespół
w Kronowie – pana Marka Rybczyńskiego.
Wszystkim gratulujemy – medalistom zwycięstwa, a pozostałym uczestnikom odwagi, że
dobrowolnie stanęli do boju z bykami
ortograficznymi, które bywają podstępnym
przeciwnikiem. Mamy nadzieję, że w dalszym
ciągu będą doskonalić swoje umiejętności
poprawnej pisowni i nie poddadzą się
komputerowym ułatwieniom, a wtedy nawet tekst
piosenki:
„Żółta żaba żarła żur,
piórnik porósł mnóstwem piór,
Rzęsa w rzece rzadka rzecz.
Słówka w głowie? – Błędy precz!
Halo Hela!- w hucie huk.
Żółw ma czwórkę krótkich nóg,
Żuraw żubra żwawo źgnął,
aż się dziób w ósemkę zgiął!”
nie tylko bezbłędnie zaśpiewają, ale i napiszą!
Justyna Pajdak
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Kto pamięta tamte lata?
Ciąg dalszy ze str. 12

niesiony przez uczniów. Potem transparenty z
hasłami eksponowane przez instytucje, zakłady
pracy, które do podniesienia swojej rangi
wykorzystały samochody. Obok maszerujących
uczestników obchodów szli tzw. „porządkowi”.
Na koniec liczni mieszkańcy miasta.
Uczestników pochodu witali stający na
chodnikach mieszkańcy. Przypomnijmy, że
pochód jak każdy kolejny był z góry
zaplanowany, gdzie każda organizacja i
instytucja miała swoje miejsce w szeregu.
Natomiast do udziału w pochodzie skutecznie
„namawiały” zakłady pracy, wcześniej, z tej
okazji, organizując czyny społeczne.
Każdy pochód starano się uatrakcyjnić tak,
aby przyciągał największą ilość miejscowego
społeczeństwa, w tym mieszkańców okolicznych wiosek. Dla uczestników pierwszomajowej uroczystości, po części oficjalnej nie
tylko na stadionie organizowano część
artystyczną, zabawę ludową, z bufetem na
ciężarówce, a wieczorem - darmowy seans
filmowy.
Na koniec wróćmy na chwilę do roku
1950, do przedstawicieli miejscowej władzy,
pozdrawiających z trybuny honorowej
uczestników pochodu. Obok sekretarza PZPR,
członków Zarządu Miasta, centralną postacią
był Antoni Sałata, który od 15 marca do 15
czerwca 1950 roku, do chwili ustanowienia
jednolitej władzy państwowej, piastował urząd
burmistrza Barczewa. Był ostatnim burmistrzem
i pierwszym przewodniczącym Miejskiej Rady
Narodowej w Barczewie.
W. Zenderowski

Sport

Pracowity miesiąc BUKSU!
Mistrzostwa Europy w piłce nożnej tuż, tuż,
a więc i nasze zespoły Orlików oraz Żaków chcą
rozegrać, jak największą liczbę spotkań, by w
przyszłym miesiącu skupić się na oglądaniu i
przeżywaniu meczów reprezentacji Polski.
Drużyna złożona z rocznika 2002 i młodsi
jako zwycięzcy rozgrywek gminnych turnieju
TYMBARK CUP 2012, uczestniczyła w finale
rozgrywek powiatu olsztyńskiego tych
zawodów. 8.05.2012 w Droszewie k. Czerwonki
okazaliśmy się bezkonkurencyjni, nie przegraliśmy żadnego meczu, pokonaliśmy m.in.
drużyny z Olsztynka, Dywit i Jezioran.
Najlepszym strzelcem finału powiatowego został
nasz zawodnik Kacper Dziubczyk zdobywca 5
bra-mek. Wielki finał wojewódzki TYMBARK
CUP 2012 odbył się w Olsztynie 15 maja br. W
tych rozgrywkach graliśmy ze zmiennym
szczęściem: wygraliśmy z drużynami z Ostródy
oraz Gołdapi, by przegrać z Pieckami i
Bartoszycami. Walkę o ćwierćfinał przegraliśmy
jednym punktem, szkoda, niemniej jednak
chłopcy przeżyli wspaniałą przygodę, poznali
smak rywalizacji w większym wymiarze,
zaprzyjaźnili się z rówieśnikami z innych drużyn.
Drużynę w ww. rozgrywkach reprezentowali:
Kacper Żarejko - kapitan zespołu, Kacper
Dziubczyk, Adrian Tański, Krystian Bartoszek,
Tomasz Bartoszek, Olaf Gorczyca, Bartosz
Sarwa, Wiktor Rak, Jakub Grądzki, Kacper
Dowgielewicz, Patryk Kołodziej, Michał
Arciszewski, Damian Ćwiek, Sebastian
Dąbrowski, Maksymilian Ostrowski.
13 maja w Mrągowie drużyny Żaków z
rocznika 2003 i 2004 uczestniczyły w turnieju

Turniej Piłki Nożnej
„Real Junior CUP”
Dnia 6 maja 2012 r. odbył się Turniej Piłki
Nożnej „Real Junior CUP” w Olsztynie,
a organizatorem był Supermarket „REAL”.
W turnieju uczestniczyło 40 zespołów,
w tym dwa z Barczewa reprezentujący klub
„Pisa” Barczewo - rocznik 1999 w składzie:
Damian Tański, Michał Caruk, Mateusz Białas,
Dawid Mokrzycki, Marek Dowgiałło, Damian
Szrajber, opiekun: Wiesław Pietrzak, oraz drugi
zespół Orlik 2000 w składzie: Adrian
Chwietczuk, Kamil Wojszel, Kacper Guzowski,
Paweł Szczepanik, Andrzej Skarżycki, opiekun:
Arkadiusz Chwietczuk.
Pomimo bardzo ambitnej postawy obie
nasze drużyny odpadły w eliminacjach.
Zabrakło doświadczenia jeżeli chodzi o grę w
„klatce”, bo taki kształt miało boisko.
Cały wyjazd był możliwy dzięki zorganizowaniu rodziców zawodników. Serdeczne
podziękowania należą się mamie i tacie Adriana
Chwietczuka, mamie Emila Wojszel, mamie
Kacpra Guzowskiego oraz tacie Damiana
Szrajbera, który zafundował cheeseburgery
wszystkim naszym zawodnikom po zakończonych zawodach.
Relację przekazał: Wiesław Pietrzak
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„Wszyscy jesteśmy zwycięzcami”. Nie było tam
drużyn przegranych, wszystkie drużyny
otrzymały pamiątkowe medale, oraz słodycze.
20 maja w Olsztynie będziemy uczestniczyć w turnieju Tysiąca Jezior, a naszymi
przeciwnikami w grupie będą: Stomil Olsztyn,
Legia - Bart Bartoszyce oraz Huragan Morąg.
W rozgrywkach ligowych WarmińskoMazurskiego Związku Piłki Nożnej Orlików
oraz Żaków nasze pozycje są nadal nieza-

fot. archiwum

grożone. Orlicy (BUKS I i II) zajmują drugie i
trzecie miejsce w swojej grupie, natomiast Żacy
(BUKS I i II) są odpowiednio na pierwszym i
trzecim miejscu. Do końca rozgrywek pozostały
dwa turnieje, które nie powinny już zmienić
naszych pozycji.
W grupie początkującej naszego klubu
(Żaczki) zawodnicy, oprócz nauczania
koordynacji ruchowej i sprawności ogólnej,
współzawodniczą w minigrach i turniejach.
Najmłodszy zawodnik z tej grupy wiekowej
urodził się w 2007 roku. Zawsze podczas zajęć
słychać żywiołowy doping rodziców i dziadków,
którzy licznie obserwują poczynania swoich
pociech.
W dalszym ciągu prowadzimy nabór
zawodników do wszystkich kategorii wiekowych, aby móc z sukcesami reprezentować
Barczewo na różnych poziomach rozgrywek.
Dzieci chętne do podjęcia systematycznych
treningów w naszym klubie informujemy, że
spotykamy się na orliku przy szkole podstawowej w następujące dni:
poniedziałki i czwartki: 15.00 - 16.30 Żacy
(rocznik 2003 i 2004)
poniedziałki i czwartki: 16.30 - 18.00 Orlicy
(rocznik 2001 i 2002)
Żaczki - wtorek 15.00 - 16.15, sobota 10.00 11.15
Kontakt do trenerów:
Bogdan Caruk - 509 487 593
Sławomir Ostrowski - 501 162 552
E-mail: buksbarczewo@wp.pl
www.buksbarczewo.futbolowo.pl
Bogdan Caruk

11 Medali zawodników KS Taekwondo
i UFR EGIDA Barczewo Warmia Open - Działdowo 2012

fot. A. Wojszel

14 zawodników Klubu Sportowego
Taekwondo i UFR Egida w Barczewie, dnia
14.04.2012 wzięło udział w turnieju
zorganizowanym przez UFR (Universal
Fighting Rules) Warmia Open w Działdowie.
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Zawody stały na wysokim poziomie, do tej
imprezy zostało zgłoszonych 200 zawodników z
25 klubów z całej Polski m.in. z dalekich
krańców jak: Szczecin, Lublin, Puławy czy
Ciąg dalszy na str. 16
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Przetarg
BURMISTRZ BARCZEWA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI:
DZIAŁKI NIEZABUDOWANE
PRZEZNACZONE POD
ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ
JEDNORODZINNĄ
1. Obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo,
działki położone u zbiegu ulic: Harcerskiej
i Lipowej:
Działka Nr 79/7, pow. 1232 m2
Cena wywoławcza: 86 240,00 zł
Działka Nr 79/8, pow. 1148 m2
Cena wywoławcza: 80 370,00 zł
Działka Nr 79/9, pow. 1175 m2
Cena wywoławcza: 82 250,00 zł
Działki objęte są księgą wieczystą
Nr OL1O/00012160/9.
2. Obręb ewidencyjny 3 miasta Barczewo,
działki położone u zbiegu ulic: Warmińskiej
i Zielonej w Barczewie:
Działka Nr 3/112, pow. 1753 m2
Cena wywoławcza: 90 233,00 zł
Działka Nr 3/113, pow. 1081 m2
Cena wywoławcza: 61 795,00 zł
Działka Nr 3/114, pow. 1074 m2
Cena wywoławcza: 65 240,00 zł
Działka Nr 3/115, pow. 1124 m2
Cena wywoławcza: 68 271,00 zł
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3. Obręb ewidencyjny Ruszajny:
Działka Nr 165/44, pow.1157 m2
Cena wywoławcza: 54 100,00 zł
Działka Nr 165/45, pow. 1000 m2
Cena wywoławcza: 46 720,00 zł
Działki objęte są księgą wieczystą
Nr OL1O/00143149/3.
4. Obręb ewidencyjny Skajboty:
Działka Nr 182/4, pow. 1588 m2
Cena wywoławcza: 39 600,00 zł
Działka Nr 182/5, pow. 1543 m2
Cena wywoławcza: 38 700,00 zł
Działka Nr 182/6, pow. 779 m2
Cena wywoławcza: 21 150,00 zł
Działki objęte są księgą wieczystą
Nr OL1O/00046409/4.
5. Obręb ewidencyjny Kromerowo:
Działka Nr 176/5, pow. 1204 m2
Cena wywoławcza: 38 280,00 zł
KW Nr OL1O/00075808/3.
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA
BUDYNKAMI DAWNEGO MŁYNA
ZBOŻOWEGO
1. Obręb ewidencyjny 3 miasta Barczewo, ul.
Obrońców Warszawy. Łączna powierzchnia

11 Medali zawodników KS Taekwondo
i UFR EGIDA Barczewo Warmia Open - Działdowo 2012

Ostrowiec Świętokrzyski.
W Działdowie została przeprowadzona
rywalizacja w kilku konkurencjach: Touch
contact (walki dla dzieci na tzw. pałki z gąbki),
Pointfighting, UFR Light (walka ciągła) oraz
UFR Tatami (walka ciągła, gdzie pierwsza
runda sam boks, druga runda to ręce i nogi, a w
trzeciej rundzie dochodzą kopnięcia na uda).
Drużyna z Barczewa zdobyła w sumie 11
medali (3 złote, 6 srebrnych, 2 brązowe).
Wyniki zawodników:
DZIECI:
- Kacper Kaziulewicz - 2 miejsce w kat. Touch
Contact - 125 cm
- Sidorczuk Jakub - 2 miejsce w kat.
Pointfighting - 145 cm
- Maciej Trojanowski - 3 miejsce w kat. Touch
Contact - 125 cm
- Konrad Czuba - 4 miejsce w kat. Touch
Contact - 135 cm
KADECI MŁODSI:
- Kacper Oleszczak - 1 miejsce w kat.
Pointfighting - 135 cm
- Nikola Silska - 1 miejsce w kat. Pointfighting +
155 cm i 2 miejsce w kat. Touch Contact +155
cm
- Hubert Więcławik - 3 miejsce w kat. Touch
Contact - 135 cm
Następujący zawodnicy w tej grupie wiekowej:
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Działki objęte są księgą wieczystą
Nr OL1O/00036816/7.

Emil Zdanowicz, Kacper Goliszek, Aleksandra
Sidorczuk odpadli w eliminacjach.
KADECI:
- Rozalia Wojszel - 2 miejsce w kat. UFR Light 57 kg i 2 miejsce w kat. UFR Tatami - 57 kg
- Mikołaj Wójcik - odpadł w eliminacjach
SENIORZY:
- Bartosz Zabłotny - 1 miejsce w kat. Pointfighting - 180 cm, 2 miejsce w kat.
Pointfighting +180 cm , 4 miejsce w kat.
Pointfighting Grand Champion Open.
To pierwsze tak wysokie rangą zawody
UFR na terenie naszego województwa, mam
nadzieję, że Warmia Open zostanie wpisana na
stałe do kalendarza imprez. Moim zawodnikom
gratuluję osiągniętych wyników, ale pozostaje
niedosyt, bo można było zdobyć więcej medali,
zawodnicy przegrywali minimalnie albo
jednym punktem, albo przez pomyłki
sędziowskie. Szkoda, bo tych medali mogło być
o wiele więcej, ale trzeba się cieszyć z tego co
się ma. Zawodnicy z Barczewa zdobyli 11
medali, ale też startowali moi zawodnicy z
Olsztynka, którzy zdobyli 7 medali, w tym 5
złotych. W sumie klub zdobył 18 medali. Jest się
z czego cieszyć bo to dobry prognostyk przed
zbliżającymi się zawodami w Suszu, w
Otwartym Pucharze Polski w Karate Uniwersalnym, które odbędą się 23 czerwca.
Bartosz Zabłotny
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użytkowa obiektów wynosi 1108,67 m2.
Cena wywoławcza: 180 000,00 zł - zwolniona
od podatku VAT.
W skład proponowanej do sprzedaży
nieruchomości wchodzą działki:
Działka Nr 78/1 o powierzchni 122 m2, objęta
księgą wieczystą KW NR OL1O/00130943/5.
Działka Nr 78/3 o powierzchni 218 m2, objęta
księgą wieczystą KW NR OL1O/00128315/7.
Wybudowane na początku XX w., przylegające
do siebie czterokondygnacyjne budynki
wzniesione są w technologii tradycyjnej
murowanej z cegły ceramicznej. Do budynków
doprowadzona jest instalacja elektryczna,
wodociągowa oraz sanitarna. Budynki
wymagają gruntownego remontu.

LOKALE UŻYTKOWE
1. Starówka w Barczewie
lokal użytkowy o powierzchni 25,85 m2 wraz
z udziałem wynoszącym 17/100 w częściach
wspólnych budynku i prawie użytkowania
wieczystego działki Nr 109/1 o powierzchni
97 m2, położony na parterze budynku
mieszkalno-usługowego przy ul. Adama
Mickiewicza Nr 18.
Grunt i budynek objęte są ochroną
konserwatorską.
Cena wywoławcza: 32 500,00 zł
2. Miasto Barczewo
lokal użytkowy o powierzchni 18,4 m2 wraz
z udziałem wynoszącym 3/100 w częściach
wspólnych budynku i prawie użytkowania
wieczystego działki Nr 80/4 o powierzchni
307 m2, położony na parterze budynku
mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 25.
Cena wywoławcza: 43 260,00 zł
Przetarg odbędzie się 14 czerwca 2012 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie,
Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.
Otwarcie przetargu o godzinie 8.00.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek
Urzędu Miejskiego w Barczewie do dnia
8 czerwca 2012 r. Cena osiągnięta w przetargu
stanowi cenę sprzedaży nieruchomości i
podlega zapłacie w gotówce, nie później niż na
3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia
umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości
ponosi w całości koszty przygotowania
nieruchomości do zbycia oraz notarialne
i sądowe.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub
unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji dotyczących
nieruchomości oraz przetargu udzielają
pracownicy Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19,
tel. (89) 514-83-46 w. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu: www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Informacje

PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

ODWIEDŹ NASZE STOISKO W TRAKCIE DNI BARCZEWA !
BEZPŁATNE PORADY I ATRAKCYJNE PROMOCJE!
9 - 10 CZERWCA AMFITEATR MIEJSKI W BARCZEWIE

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

