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W sobotę, 8 września br., w Barczewku
obchodzono Gminne Święto Plonów.

Więcej na str. 5

Pierwsza nagroda w Konkursie dla Gminy Barczewo!
Modernizacja Roku 2011

www.barczewo.pl

Szlachetna postawa mieszkańca Barczewa
O szlachetnej postawie człowieka rzadko
możemy przeczytać w lokalnej gazecie, tym
bardziej postanowiliśmy przedstawić Czytelnikom pana Mirosława Galskiego, właściciela
firmy Bus-Kormoran, który uratował od śmierci
bociana z Wójtowa. Jak co dzień , zgodnie z
rozkładem jazdy busik kierowany przez pana
Galskiego przemierzał trasę Barczewo - Olsztyn
- Barczewo. W Wójtowie kierowca zauważył
stojącego na łące bociana. Nie byłoby w tym nic
szczególnego, ptak taki często stanowi element
barczewskiego krajobrazu, gdyby nie fakt, że ten
bocian miał opuszczone skrzydła i nie zmieniał
swojego położenia przez kolejne dwa dni. To
zaniepokoiło na tyle kierowcę, że postanowił
poinformować o tym odpowiednie osoby.
Telefonicznie powiadomił panią Iwonę Rybak
z Radio Planeta fm w Olsztynie, aby poczyniła
odpowiednie działania. Kolejny telefon wykonał
do Straży Miejskiej w Barczewie, która jako
pierwsza przyjechała do Wójtowa i zlokalizowała bociana, potwierdzając zgodność
zgłoszenia. Powiadomił również Ptasią Klinikę
w Bukwałdzie, której niestety nie udało się
odnaleźć wskazanego telefonicznie miejsca
pobytu ptaka. Po nieudanej próbie dotarcia,
kierownictwo kliniki zwróciło się do niego
z prośbą, by osobiście (po udzieleniu mu
instruktażu) spróbował złapać bociana
i odtransportował go do kliniki. 10 sierpnia br.
pan Mirosław pojechał do Wójtowa ratować
zwierzę. Towarzyszyła mu żona i córka. Przed
schwytaniem ptaka udało mu się zrobić kilka

- 4 sierpnia w Hotelu Star Dadaj z otwartego
pokoju nieznany sprawca ukradł rzeczy osobiste
należące do kuracjusza. Zginęły: zegarek, aparat
fotograficzny i pieniądze . Stratę poszkodowany
wycenił na 2 tyś złotych.
- 7 sierpnia w Tęgutach, w wyniku sporu
sąsiedzkiego, pobili się dwaj sąsiedzi.
- 9 sierpnia w Kronowie - podczas rutynowej
kontroli patrolu policyjnego wpadł nieposłuszny
kierowca, który mimo sądowego zakazu jeździł
samochodem.
- 9 sierpnia w miejscowości Wipsowo wyniku
awantury rodzinnej został ugodzony nożem
życiowy partner sprawczyni.
- 15 sierpnia we wsi Mokiny nieznany sprawca
ukradł 6 sztuk
słupów betonowych do
oświetlenia . Wartość wycenionej szkody to około
1000 złotych. Sprawa w dochodzeniu .
- 16 sierpnia ustalony już sprawca dokonał
kradzieży pozostawionego na klatce schodowej
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fot. Mieczysław Szczepanik
zdjęć.
- Nie bronił się. Stał na jednej nodze, podniósł
do góry skrzydła, jakby chciał odlecieć.
Skrajnie wyczerpany zamachał nimi kilka razy i
upadł bezwładnie na ziemię. Lewa noga była w
strzępach. Lecąc musiał zawadzić o trakcję
elektryczną lub druty wysokiego napięciawspomina pan Mirosław.
Ptaka odwieźli do Ptasiej Kliniki
w Bukwałdzie, gdzie natychmiast trafił na stół

operacyjny. Nie udało się uratować zmasakrowanej nogi, została amputowana. Po
lekarskim opatrzeniu bocian Wojtek (takie imię
nadał mu wybawca) został nakarmiony i otoczony troskliwą opieką. Kierownictwo Ptasiej
Kliniki podziękowało panu Mirosławowi
Galskiemu za jego wrażliwość i szlachetną
postawę.
Redakcja

rowera. Wartość jednośladu wynosi 1200
złotych . W okresie ostatniego miesiąca ten
zatrzymany młody człowiek, mieszkaniec
gminy Biskupiec, dokonywał na terenie naszej
gminy licznych włamań i kradzieży.18 sierpnia
ten sam
młodzieniec włamał się do
pomieszczenia gospodarczego i ukradł piłę
spalinową oraz podkaszarki. Łatwość z jaką
okradał poszkodowanych utwierdziła w nim
przekonanie o bezkarności. 22 sierpnia Policja
otrzymała nowe zgłoszenie o
kradzieży
rowerów. Skradzione rowery sprzedawał w
lombardzie i komisach w Olsztynie. 26 sierpnia
dokonał kolejnego włamania do altany. Sprawca
przyznał się do popełnionych czynów.
- 19 sierpnia nieznany Policji sprawca włamał
się do altany na „Samych Swoich” skąd zabrał
sprzęt oszacowany na 200 złotych.
- 21 sierpnia w Ruszajnach nieznany sprawca
zabrał z pola 7 balotów słomy.
- 23 sierpnia policja otrzymała zgłoszenie o
usiłowaniu dokonania kradzieży z włamaniem.
W Starych Włókach złodziej chciał się dostać
do pomieszczenia przez dziurę w ścianie.

- 25 sierpnia policjanci zatrzymali młodego
człowieka jeżdżącego motorowerem. Kierujący
jednośladem był nietrzeźwy. Miał w wydychanym powietrzu ponad 1 promil alkoholu.
- 27 sierpnia w Wipsowie nieznany sprawca,
z miejscowej szkółki, dokonał kradzieży 100
sztuk drzewek ozdobnych.
- 27 sierpnia w wyniku pracy operacyjnej naszej
policji ustalono i zatrzymano hodowcę konopi
indyjskich. Zatrzymany rozprowadzał marihuanę wśród znajomych. Sprawa jest w toku. Jest
to kolejna zlikwidowana plantacja na terenie
naszej gminy.
- 28 sierpnia w Barczewie nieznany sprawca
dokonał wybicia
trzech szyb w budynku
przedszkola.
W sierpniu policjanci Komisariatu Policji
w Barczewie zatrzymali 27 dowodów rejestracyjnych i 10 praw jazdy, 10 osób pijanych
kierujących pojazdami oraz 7 osób poszukiwanych listem gończym.
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zdj. okładka - Zbigniew Kozłowski

Z Urzędu Miejskiego...
Pierwsza nagroda w Konkursie dla Gminy Barczewo!
Modernizacja Roku 2011
Opisywany niedawno w Gazecie
Olsztyńskiej projekt „Rewitalizacja wschodniej
części Starego Miasta w Barczewie”
realizowany w latach 2010-2011 przez Gminę
Barczewo, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 20072013 został nagrodzony jedną z bardziej
prestiżowych nagród w Polsce. 29 sierpnia 2012
roku Lech Jan Nitkowski – Burmistrz Barczewa
oraz Zbigniew Chlubicki – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Barczewie odebrali na Zamku
Królewskim w Warszawie główną nagrodę
Kapituły Konkursu Modernizacja Roku 2011 w
kategorii „Rewitalizacja obszarów i zespołów
urbanistycznych”. Inwestycja Gminy Barczewo
dofinansowana środkami unijnymi przeszła
długi proces kwalifikacyjny XVI edycji
Konkursu. W I Etapie zgłoszony projekt został
wyróżniony przez ekspertów konkursu spośród
ponad 920 zgłoszonych inwestycji i zakwalifikowany do Etapu II. W tym Etapie projekt
został poddany szczegółowej weryfikacji i zgodnie z regulaminem konkursu został zweryfikowany przez Kapitułę Konkursu na miejscu w
Barczewie. W tym czasie projekt Gminy
Barczewo rywalizował z ponad setką projektów
z całej Polski zakwalifikowanych do Etapu II.
- Kapituła Konkursu, w skład której wchodzą
m.in. profesorowie uznanych uczelni w kraju od
samego początku była zauroczona naszym
projektem – mówi Lech Jan Nitkowski –
Burmistrz Barczewa. – Nie
ukrywam,
fot. Archiwum
UMże
największą ich uwagę przyciągnęły stałe
odkrywki archeologiczne z wystawionymi
eksponatami. Jest to jedyna tak duża ekspozycja

fot. Archiwum UM

poprzez budowę parkingów z dużą ilością, bo aż
105 miejscami parkingowymi służącymi
mieszkańcom i turystom, zrewitalizowano drogi
i ciągi piesze, poprzez odtworzenie nawierzchni
kamiennych, na nowopowstałym parkingu
uwidoczniono korony murów kamienic, które
istniały w tym miejscu jeszcze przed II Wojną
Światową, wybudowano nowe stylowe
oświetlenie uliczne i elementy małej
architektury, powstało mini targowisko z 10
straganami oraz wybudowano 2 stałe stanowiska
archeologiczne zamknięte w szklanych

Nitkowski. - Wszyscy Barczewianie jesteśmy
dumni z tej nagrody i z naszego projektu, ale nie
spoczywamy na laurach. Jeszcze w bieżącym
roku Gmina Barczewo rozpoczyna realizację
kolejnego projektu ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na
lata 2007-2013, tym razem z działania
Dziedzictwo Kulturowe. Projekt pt.: Wzrost
atrakcyjności turystycznej Gminy Barczewo
poprzez renowację kluczowych obiektów
dziedzictwa kulturowego, w ramach którego
renowacji poddane będą trzy obiekty w
Barczewie - Dawny Kościół Ewangelicki,
Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego oraz
zabytkowy Ratusz, będzie idealnym
dopełnieniem zrealizowanych dotychczas
inwestycji w Barczewie.
Jakub Żywicki

Logo Barczewa

fot. Archiwum UM

archeologiczna pod szkłem w północnowschodniej Polsce, dlatego jako mieszkańcy
Barczewa jesteśmy z tak pięknej formy
ukazywania historii naszego miasta dumni kontynuuje Nitkowski.
Przypomnijmy, inwestycja Gminy Barczewo polegała na zrewitalizowaniu przestrzeni wschodniej części Starego Miasta,

kopułach, powstałe podczas prowadzonych w
2010 roku prac archeologicznych. Te stałe
odkrywki są niewątpliwą atrakcją turystyczną
Warmii i Mazur, licznie odwiedzaną w tym roku
przez turystów z całej Europy.
- Nagroda Modernizacja Roku 2011 jest
pierwszym tak prestiżowym wyróżnieniem w
historii Gminy Barczewo – mówi Lech Jan
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Przedsiębiorcy, Organizacje Pozarządowe, Kluby
i Związki Sportowe, jeśli organizujecie Państwo jakieś
wydarzenie lub w nim współuczestniczycie, tworzycie
materiały promujące Waszą działalność i chcecie być
identyfikowani z Gminą Barczewo,
użyjcie LOGO Gminy!!
Zainteresowanych prosimy o pobranie formularza
zgłoszeniowego ze strony www.barczewo.pl i
złożenie go w Biurze Obsługi Interesanta bądź
odełanie na adres: marta@barczewo.pl lub
j.zywicki@barczewo.pl, a drogą elektroniczną
otrzymacie Państwo plik z LOGO oraz informację
jak go używać!
Więcej informacji: 89 514 83 03.
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Z Urzędu Miejskiego...

We wrześniu ruszają kolejne inwestycje
W dniu 10.09.2012 r. została podpisana
umowa z Panem Tomaszem Leonardem
prowadzącym działalność gospodarczą pn. Firma
Usługowo – Handlowa Hydrol z siedzibą w Olsztynie na przebudowę drogi dojazdowej do
garaży i boiska Orlik przy ul. Wojska Polskiego w
Barczewie etap I. Nadzór Inwestorski nad tą
inwestycją będzie pełnił Pan Bohdan Nieciecki.
Planowany termin zakończenia inwestycji
31.10.2012 r.
Został ogłoszony również przetarg
nieograniczony na przebudowę chodnika przy ul
Wojska Polskiego. Przedmiotem zamówienia jest
przebudowa nawierzchni chodnika, 2 wjazdów i
zatoki autobusowej przy ul. Wojska Polskiego w
Barczewie na działkach geodezyjnych 21/4, 21/5,
21 obręb 2 miasto Barczewo na podstawie
dokumentacji projektowej opracowanej przez
firmę Pana Bohdana Niecieckiego „PRO-NAD”
Projektowanie Nadzory z siedzibą, przy ul.
Kolejowej 3/24, 11-015 Olsztynek. Zakres robót
dotyczy I części chodnika km 0 +155,70 i obejmuje również wycinkę trzech kolidujących
drzew.
Starostwo Powiatowe w Olsztynie wydało
decyzję pozwolenia na budowę przebudowę ulicy
Elizy Orzeszkowej w Barczewie. Przebudowa
ulicy polega na rozbudowie chodnika i wynika
przede wszystkim z poprawy bezpieczeństwa dla
pieszych. Lokalnie jest brak chodnika, po
opadach deszczu powstają zastoiska wodne na
poboczu ulicy co powoduje utrudnienia w ruchu
dla pieszych. Nowy chodnik będzie wykonany
z betonowej kostki brukowej. Przedmiotowe
przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach

zadania inwestycyjnego - budowa drogi wraz z
budową chodnika – ul. Orzeszkowej w
Barczewie.
Obecnie na zlecenie Urzędu Miejskiego w
Barczewie opracowywane są dokumentacje
projektowe na zadania inwestycyjne:
- Budowa drogi łączącej ul. Warmińską z Osiedlem Słonecznym;
- Budowa drogi gminnej – ul. Ogrodowej w Łęgajanch;
- Budowa drogi gminnej – ul. Migdałowej w Wójtowie;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kaplityny.
Zostało przeprowadzone zapytanie ofertowe
na wykonanie projektu budynków socjalnychw
Łęgajnach na działce nr 301/77, gmina Barczewo.
Przedmiotowe zapytanie rozesłanodo 7 firm
projektowych wyznaczając termin na złożenie
ofert. Swoje ofert złożyły tylko 3 firmy.
Najkorzystniejszą ofertę złożył pan Paweł
Korobczyc prowadzący działalność gospodarczą
pn. „PROBUD” z siedzibą w Iławie. Zgodnie z
założeniami przedmiotowa dokumentacja
zostanie wykonana do 15.12.2012 r.
14.09.2012 r. rozpoczęto odbiór końcowy
inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w
miejscowościach Wójtowo – Nikielkowo –
realizacja II, III, IV etapu budowy sieci
rozdzielczej” dokonano odbioru 5 z 6
wykonanych odcinków. W ramach inwestycji
wybudowano 985 mb sieci wodociągowej o
średnicy 110 mm oraz 580 mb o średnicy 160 mm.
Komisja odbiorowa po przeanalizowaniu
dokumentów odbiorowych stwierdziła, że 6

odcinek sieci wodociągowej o średnicy dn 110
mm biegnącej wzdłuż drogi stanowiącej dz. nr
141/47 obręb Wójtowo na wysokości dz. nr
141/65, 141/64, 141/63, 141/62, 141/61 (obręb
Wójtowo) oraz przebiegający przez dz. nr 141/73,
142 i 144/1 ( obręb Wójtowo) nie został
przebadany pod względem bakteriologicznym ze
względu na brak punktu poboru wody.
Komisja odbiorowa stwierdziła konieczność
usytuowania dodatkowego hydrantu na sieciw
miejscu wskazanym przez projektanta.
Dokończenie czynności odbioru końcowego
będzie możliwe dopiero po postawieniu na sieci
dodatkowego hydrantu oraz po przebadaniu
wody pod względem bakteriologicznym.
Wydział BIOŚ Urzędu Miejskiego w Barczewie obecnie przygotowuje postępowania w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego na
,,Świadczenie Usług Inżyniera Kontraktu, który
równocześnie będzie pełnił funkcję inspektora
nadzoru inwestorskiego, kompleksowo koordynującego i odpowiadającego przed
zamawiającym za pozostałych inspektorów
(wielobranżowego) nadzoru inwestorskiego dla
zadań realizowanych przez zamawiającego w
ramach projektu – Wzrost atrakcyjności
turystycznej Gminy Barczewo poprzez
renowację kluczowych obiektów dziedzictwa
kulturowego dofinansowanego z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego’’ oraz na
zadanie pn.: ,,Innowacyjna e – Gmina –
utworzenie kompleksowego modelu obsługi
obywateli w Gminie Barczewo’’.
Aleksandra Hodt

Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Barczewa. Kolejne spotkanie
12 września w sali konferencyjnej Urzędu
Miejskiego odbyło się kolejne spotkanie Rady
Gospodarczej. Tym razem dotyczyło przede
wszystkim oznakowania szlaków kajakowych,
przyszłorocznego Agrozjazdu oraz możliwości
używania logo gminy Barczewo na materiałach
promocyjnych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie naszej gminy.
Burmistrz Lech Jan Nitkowski poinformował uczestników o przygotowanych przez
pracowników urzędu: raporcie o przedsiębiorcach działających na terenie gminy
Barczewo, wykazie gospodarstw agroturystycznych i wykazie
największych
gospodarstw rolniczych. Na spotkaniu
omówiona została również propozycja
Mirosława Kozłowskiego dotycząca umieszczenia logo gminy na plandekach produkowanych przez firmę MP Group, której zakład
powstaje na ul. Prostej w Barczewie. Akceptacja
pomysłu i chęć uczestniczenia w jego realizacji
wyrażona podczas rozmowy telefonicznej z
burmistrzem przez Piotra Dzierzgowskiego,
właściciela firmy zaowocowała przygotowaniem projektu reklamy, która będzie
docelowo promować nie tylko firmę, ale
również gminę Barczewo. W związku z
licznymi sygnałami o braku oznakowania
szlaków i tras kajakowych na terenie naszej
gminy, właśnie tej sprawie poświęcono kolejny
punkt obrad. Okazuje się, że sama forma
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oznakowania jest prawidłowa, jednak
umieszczenie tych znaków jak zaznaczył
burmistrz
Lech Jan Nitkowski jest
nieadekwatne do potrzeb turystów. Uwagi w
głównej mierze dotyczyły porządnego
p o s a d o w i e n i a z n a k ó w, o z n a k o w a n i a
aktualnymi tablicami
przebiegu tras
turystycznych z podaniem informacji o ich
długości. Przewodniczący Rady Gospodarczej
Janusz Skowroński przedstawił członkom rady
gotową propozycję zinwentaryzowanych
znaków normatywnych z numerami i mapami,
które należy jeszcze zweryfikować. Burmistrz
Barczewa poinformował zebranych o
zinwentaryzowaniu nie tylko tras kajakowych
ale i rowerowych. Koszt realizacji tego
przedsięwzięcia sięga kilku tysięcy złotych.
Podjęcie się jego wykonania wiązałoby się z
koniecznością złożenia wniosku do PO RYBY
na kwotę 25 tyś. zł oraz uzyskaniem zgody
wszystkich właścicieli terenów nad brzegiem
akwenów wodnych na okres 5 lat. Propozycję
współfinansowania oznakowania szlaków
kajakowych w kwocie 5000 zł przedstawił
Starosta Powiatu Olsztyńskiego. 5000 zł
dofinansowania proponuje również gmina
Barczewo na oznakowanie trasy BiskupiecBarczewo na terenie gminy Barczewo od
jeziora Dadaj. Bardzo dużą pracę w
przygotowanie tej informacji włożyli Piotr
Mostek i Tomasz Piłat, gwarantując współpracę
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w dalszych etapach realizacji zadania na tyle,
aby do następnego sezonu oznakować dokładnie
co najmniej jeden szlak - dodał Janusz
Skowroński. Członkowie RG zostaną poinformowani o zakończeniu planowanych
działań. Ostatni punkt obrad dotyczył
organizacji ogólnopolskiego Agrozjazdu na
terenie gminy Barczewo. W tym temacie
wypowiedział się przede wszystkim Janusz
Skowroński.
Zebrani dowiedzieli się o wyznaczonej
dacie i miejscu wyjątkowego spotkania
najlepszych z najlepszych, w którym weźmie
udział 150-200 osób z terenu całej Polski,
związanych z rolnictwem. Impreza odbędzie się
w Gospodarstwie Agroturystycznym Janczary
w Barczewku, w terminie 30.08-1.09.2013.
Pomysł został zaakceptowany przez członków
Rady Gospodarczej. Wyrażono chęć pomocy w
organizacji i zabezpieczeniu odpowiednich
środków na ten cel. Na początku października
odbędzie się spotkanie organizacyjne w celu
ustalenia programu imprezy.
W wolnych wnioskach Mariusz CzeszejkoSochacki wystąpił z propozycją możliwości
używania loga gminy na materiałach
promocyjnych danego przedsiębiorstwa.
Burmistrz Barczewa podjął się opracowania
procedury postępowania w takim przypadku i
udostępniania lokalnym przedsiębiorcom księgi
Ciąg dalszy na str. 10
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W sobotę, 8 września br., w Barczewku
obchodzono Gminne Święto Plonów.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w
kościele pw św. Wawrzyńca i św. Katarzyny,
którą celebrował proboszcz ks. Antoni
Górzyński. Podczas liturgii ks. Antoni
Górzyński poświęcił przyniesiony przez
starościnę Elżbietę Kozłowską i starostę
Andrzeja Gasinowicza chleb z tegorocznych
zbiorów oraz wieńce dożynkowe i ziarno na
przyszłoroczny zasiew.
Po Mszy świętej
odbyła się druga część uroczystości w specjalnie
do tego wyznaczonym i przygotowanym
miejscu w centrum wsi, gdzie miejscowych
i przyjezdnych witała „baba warmińska”.
Prowadząca uroczystości dożynkowe Lidia
Rytelewska w imieniu burmistrza, władz
samorządowych, organizatorów tegorocznych
dożynek - Sołectwa Barczewka oraz Centrum
Kultury i Promocji Gminy, serdecznie
przywitała przybyłych gości w osobach:
Ryszarda Góreckiego - senatora RP, Janusza
Cichonia - posła na Sejm RP, Izabelę SmolińskąLetza - wicestarostę powiatu olsztyńskiego,
Jacka Szydło - wójta gminy Dywity, radnych
powiatowych i miejskich, dyrektorów i kierowników zakładów pracy, kierowników jednostek samorządowych, sołtysów i rady sołeckie
z gminy Barczewo oraz wszystkich licznie
przybyłych na tegoroczne święto. Następnie w
swoim krótkim przemówieniu gospodarz
dożynek burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski podziękował rolnikom za ich trud i
za plony, których dowodem są wieńce
dożynkowe i duży bochen chleba symbolizujący
dostatek. Po odczytaniu listu skierowanego do
organizatorów Gminnych Dożynek – 2012 od
Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego Jacka Protasa oraz Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Mariana Podziewskiego
odbyły się przemówienia zaproszonych gości,
m. in. gości ks. Antoniego Górzyńskiego,
Ryszarda Góreckiego - senatora RP i Janusza
Cichonia - posła na Sejm RP. Przy dźwiękach
muzyki „Plon niesiemy plon” w wykonaniu
zespołu „Węgojskiej Strużki” starostowie
Elżbieta Kozłowska i Starosta Andrzej
Gasinowicz przekazali na ręce burmistrza
Barczewa Lecha Jana Nitkowskiego bochen
chleba, który został rozdzielony między
uczestników.
Następnie Marian Mańkowski przedstawił
ideę nagradzania rolników i producentów
rolnych a burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski i Przewodniczący Rady Miejskiej
Zbigniew Chlubicki wręczyli wyróżnionym
dyplomy oraz nagrody.
Ponadto ogłoszono wyniki konkursu, pt.
„Konkurs ekologiczny – Radosty 2012”
zorganizowanego w ramach funduszu sołeckiego dla swoich mieszkańców na poprawę
estetyki posesji oraz konkursu plastycznego
„Wieś oczyma dziecka”organizowanego przez
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
Nagrodzeni:
Dyplom wraz z pucharem „Za całokształt
działalności rolniczej w 2012 roku” : Ryszard
Wagner – rolnik z Mokin, Stacja Doświadczalna

Gospodarz Gminnych Dożynek burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski z bochnem chleba. Fot. W. Zenderowski

Oceny Odmian we Wrócikowie, „TEWES-BIS”
Sp. z o.o. w Barczewie.
Dyplomy i statuetki:
- „Za osiągnięte wyniki w produkcji mleka w
2012 roku” : Pontus Aleksandra Łucja z Odryt,
Hasiuk Mirosław z Mokin, Żejmo Jan z Ruszajn,
Buchholz Hubert z Kronowa, Pernak Józef z
Wipsowa. - „Za osiągnięte wyniki w produkcji
zbóż”: Iwona i Janusz Machałek z Jedzbarka,
Dariusz Lewandowski z Rejczuch, Stanisław
Więcek z Nikielkowa, Piotr Żarczyński ze
Skajbot.
- „Za osiągnięcia w produkcji mięsa
drobiowego”: Tadeusz Kurek z Kronowa,
Joanna i Janusz Błaszczak z Mokin.
- „Za osiągnięte wyniki w hodowli kóz” :
Helena Wróblewska z Kierzlin.
- „Za osiągnięcia w hodowli koni i jeździectwie”: Mirosław Olejnik z Barczewka,
Krystian Ćwiek z Łęgajn, Zygmunt Droński
z Radost, Lucyna i Andrzej Ciesielscy z Kierzbunia.
- „Za osiągnięte wyniki w produkcji warzyw i owoców” : Gospodarstwo Ogrodnicze Łęgajny
Sp. z o.o., Lidia i Tadeusz Ćwiek z Łęgajn,
Grażyna i Leszek Mila z Łęgajn, Joanna i Jarosław Chiliccy z Barku, Stefan Markiewicz
z Nikielkowa, Henryk Kołtusz z Barku.
- „Za osiągnięte wyniki w hodowli ryb i popularyzacji wędkarstwa”: Piotr Fenicki z Bartołt
Wielkich.
- „Za osiągnięte wyniki w hodowli pszczół
i produkcji miodu” otrzymali: Piotr Kiejdo
z Barczewa, Henryk Bilko z Marun.
- „Za osiągnięcia w zakresie agroturystyki
i aktywnego wypoczynku”: Danuta i Mirosław
Olejnik z Barczewka, Human Reinhard z Leszna, Ewelina i Marek Storoniańscy z Tumian,
Irena i Mariusz Szczepańscy, Całoroczny
Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy
ZALESIE. - „Za osiągnięcia w produkcji leśnej i

ochronie środowiska”: Nadleśnictwo Wipsowo,
Nadleśnictwo Olsztyn.
- „Za innowacyjność w uprawie winorośli i produkcji win”: Krzysztof Lenkiewicz ze Skajbot.
- „Za osiągnięcia w upowszechnianiu wiedzy
rolniczej”: Gminny Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Barczewie - Kazimierz Perlik.
- „Za owocną współpracę z rolnikami i producentami rolnymi w 2012 r.” otrzymali: Mazurski
Bark Spółdzielczy w Giżycku Oddział w Barczewie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Biuro Powiatowe w Olsztynie
Puchar „Za zorganizowanie Dożynek
Gminnych w 2011 roku” sołectwo Ruszajny,
(sołtys Beata Łoposzko).
Podziękowania i wyróżnienia:
„Za całokształt działalności na rzecz Sołectwa”:
Sołectwo Barczewko: sołtys Ewa Bąk, osoby
wyróżnione: Tomasz Mrozowski, Adam
Olejniak, Adrian Wojtkowiak, Renata
Szczepańska, Krzysztof Ludwiniak, Piotr
Kłosowski, Sebastian Miszki, Zbigniew Bąk,
Piotr Smoliński, Elzbieta Kozłwska, Tomasz
Dwojak, Rada Sołecka: Beata SierpińskaMarcińczyk, Andrzej Gasinowicz, Edward
Mrozowski. Sołectwo Bark: Sołtys Jarosław
Chylicki, osoby wyróżnione: Zbigniew
Wilczyński. Sołectwo Biedowo: Sołtys
Bogusław Barczyński, Piotr Barczyński.
Sołectwo Jedzbark: Sołtys Hanna Chyżyńska,
osoby wyróżnione: Monika Żuchowska,
Barbara Prażmo, Karol Rokicki, Grażyna
Grądek, Bogdan Tucki. Sołectwo Kierzliny:
Sołtys Roman Mikołajczyk, osoby wyróżnione:
Tadeusz Dawid, Grzegorz Czapiewski, Elżbieta
Żebrowska. Sołectwo Kromerowo: Sołtys
Grzegorz Dziekan, osoby wyróżnione: Danuta i
Grzegorz Dziekan, Marzena i Dariusz Figura,
Aldona i Rafał Klimowicz, Wiesław Bieleszuk,
Bogusława Nowacka, Barbara Wiga, Mariusz
Ciąg dalszy na str. 6
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Górczyński, Sylwia Ćwiek, Grzegorz
Flakowski, Anna i Artur Limontas, Teresa
Mękal, Marek Banach. Sołectwo Krupoliny:
Sołtys Helena Szemplińska, osoby wyróżnione:
Helena Szemplińska.
Sołectwo Lamkowo: Sołtys Marcin Czadek,
osoby wyróżnione: Stowarzyszenie Koło
Gospodyń Wiejskich w Lamkowie. Sołectwo
Leszno: Sołtys Rejnold Human, osoby
wyróżnione: Ryszard Żarnoch, Tomasz
Leszczak, Augustyn Zwolan, Adam Kaptyna,
Eugeniusz Gorczyca, Wacław Orzoł. Sołectwo
Łapka: Sołtys Jolanta Krawczyk, osoby
wyróżnione: Aleksander Wrzosek, Jan Żelazny.
Sołectwo Maruny: Sołtys Radosław Słomiński,
osoby wyróżnione: Sławomir Pawlak, Piotr
Gleba, Tomasz Anders, Sebastian Piwowarski.
Sołectwo Mokiny: Sołtys Ewa Mrozowska,
osoby wyróżnione: Anna Rybińska, Maria i
Zdzisław Nysztal, Teresa i Ryszard Wagner,
Adrian Wagner, Elżbieta Mackiewicz, Danuta
Jurgielewicz, Irmina Kłosińska, Kazimierz
Stok-Stocki, Andrzej Mrozowski, Walter
Gninka, Janusz Błaszczak, Elżbieta Jedamska i
Marek Human. Sołectwo Niedźwiedź: Sołtys
Wiesław Morawski, osoby wyróżnione: Piotr
Kaczor, Teresa Wierzbicka. Sołectwo
Nikielkowo: Sołtys Andrzej Maciejewski, osoby
wyróżnione: Edward Maciejewski, Arnold
Oppenkowski. Sołectwo Radosty: Sołtys
Balbina Buras, osoby wyróżnione: Małgorzata
Golan, Andrzej Pasieka, Mateusz Furgała, Lech
Buras, Tomasz Palijczuk, Krzysztof Golan,
Adam Przybyłek, Agnieszka Przybyłek,
Małgorzata Przybyłek, Grzegorz Lis, Artur
Wagner, Dawid Borysiewicz, Joanna Buras,
Damian Kowalski, Ewa Szurmacher, Jakub
Adamczyk, Radosław Adamczyk, Józef
Szczepaniak, Mariusz Myśliwiec, Krystian
Kostrzewa, Daniel Kostrzewa, Zdzisław
Bartczak, Danuta Bartczak, Bogdan Guzek,
Krystian Kowalski, Marian Czapliński, Alina
Kisiel, Krzysztof Konikiewicz, Stanisława
Furgała, Rada Sołecka – Balbina Buras,
Krzysztof Konikiewicz, Stanisława Furgała.
Sołectwo Ramsowo: Sołtys Andrzej Dzikowski,
osoby wyróżnione: Janina Gołębiewska, Teresa
Moniewska, Urszula Ochnicka. Sołectwo
Ruszajny: Sołtys Beata Łoposzko, osoby
wyróżnione: Bogdan Gaweł, Karol Łubiński,
Marcin Artecki, Robert Markowicz, Piotr
Wieczyński, Marek Łoposzko, Paweł Łoposzko,
Andrzej Szyszko, Dorota Mokrzycka, Jarosław
Mokrzycki, Elżbieta Gacioch, Teresa Gaweł,
Elżbieta Jagiełło, Marcin Jagiełło, Karol
Jakubiak, Iwona Lindeman, Jolanta Kiluk,
Barbara Słodkowska, Stanisław Majewski, Ewa
Wierzbicka, Sławomir Szluz, Przemysław
Lewandowski, Michał Lisiecki. Sołectwo
Skajboty: Sołtys Barbara Kosowska, osoby
wyróżnione: Danuta Rzepska, Zygmunt
Tymczenko, Agnieszka Bujalska, Marek
Abramczyk, Andrzej Rzepski, Elżbieta i
Kazimierz Szumacher, Renata i Wojciech
Tomasiuk, Bożena Lipińska, Tomasz Głód,
Przemysław Burczyński, Jadwiga Kowalewska,
Marzena i Krzysztof Zychowicz, Piotr
Szumacher, Ewa Legeżyńska, Anna Brozi,
Barbara Kosowska. Sołectwo Stare Włóki -
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Próle: Sołtys Dorota Krawczyk, osoby
wyróżnione: Eugeniusz Sowicki, Dorota
Krawczyk. Sołectwo Tumiany: Sołtys Daria
Storoniańska, osoby wyróżnione: Irena i
Mariusz Szczepańscy. Sołectwo Wipsowo:
Sołtys Kazimierz Biegacki, osoby wyróżnione:
Anna Dolata, Małgorzata Kreft, Małgorzata
Bronowska-Waliszewska, Ewa Matuszak, Olga
Dąbrowska, Sabina Rau, Monika Charaabi,
Grażyna Olenkowicz, Ewa Klimek, Katarzyna
Krupa, Marek Waliszewski, Olga i Marcin
Dąbrowscy - Szkółka Bylin, Jerzy Roszkowski
– Hurtownia Art. Spożywczych i Przemysłowych „Wipsór”, Józef Pernak. Sołectwo
Wójtowo: Sołtys Adam Perczyński, osoby
wyróżnione: ks. Krzysztof Bumbul, Rada
Sołecka, Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”,
Janusz Skowroński - Tewes-Bis, Zbigniew
Chlubicki, Iwona Perczyńska, Grzegorz
Perczyński, Adam Marel, Teresa Rogowska,
Zbigniew Kozłowski, Piotr Przyborowski, Nina
Piotrowska, Henryk Zdunek, Leszek
Kalinowski.
Za przygotowanie stoiska promującego wieś:
Sołectwo Maruny, Sołectwo Radosty, Sołectwo

fot. Zb. Kozłowski

Skajboty, Sołectwo Wipsowo, Sołectwo
Barczewko, Sołectwo Niedźwiedź, Sołectwo
Ramsowo, Sołectwo Kromerowo.
Za wieńce dożynkowe: Sołectwo Maruny,
Sołectwo Radosty, Sołectwo Skajboty,
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Sołectwo Ruszajny, Sołectwo Wipsowo,
Sołectwo Barczewko, Sołectwo Niedźwiedź,
Sołectwo Ramsowo.
Po odczytaniu przez Andrzeja Moszczyńskiego regulamin konkursu „Poprawa
estetyki miasta i obszarów wiejskich na terenie
gminy Barczewo” Burmistrza Barczewa Lech
Jan Nitkowski i Przewodniczący Rady
Miejskiej Zbigniew Chlubicki wręczyli
dyplomy, nagrody i statuetki: W konkursie pt.
„Poprawa estetyki miasta i obszarów wiejskich
na terenie Gminy Barczewo”, w kategoria A,
„Budynek jednorodzinny, wielorodzinny”
I miejsce zdobył Dariusz Wasilewski - Wójtowo
ul. Liliowa 1 otrzymał nagrodę pieniężną na
kwotę 700,00 zł, II miejsce zdobyła Jolanta
Dusselkamp Tumiany 16 otrzymał nagrodę
pieniężną na kwotę 500,00 zł. W kategoria B
„Najładniejsza zagroda” I miejsce zdobył
Zdzisław Nysztal Mokiny 16a - nagroda
pieniężna – 1 000,00 zł (brutto 1111,00 zł),
II miejsce zdobyli Agnieszka i Jerzy
Roszkowscy Wipsowo 19 B nagroda pieniężna 700,00 zł, Jolanta Oklińska Wipsowo 50 A
nagroda pieniężna - 700,00 zł, Alina Rokicka
Jedzbark 33 nagroda pieniężna - 700,00 zł,
III miejsce zdobyli: Jolanta i Piotr Pasieka
Radosty 11 nagroda pieniężna - 500,00 zł.
W Kategoria C „Najładniejszy ogród
kwiatowy” I miejsce zdobyła Magdalena
Trzcińska Barczewo ul. Olsztyńska 13 nagroda
pieniężna - 500,00 zł. W Kategoria D
„Najładniejszy balkon” I miejsce zdobył Jerzy
Jędrasik Barczewo ul. Konopnickiej 15 nagroda
pieniężna - 300,00 zł. W Kategoria E
„Najaktywniejsza społeczność wiejska,
wspólnota mieszkaniowa” I miejsce Radosty zgłaszający Balbina Buras – kwota 2 000,00 zł
(brutto 2000,00 zł), II miejsce Skajboty zgłaszający Barbara Kossowska kwota 1 000,00
zł (brutto 1111,00 zł), II miejsce Wójtowo zgłaszający Stowarzyszenie „Wspólne
Ciąg dalszy na str. 16

Informacje
Galeria Sztuki „Synagoga”
Wystawa, „włóczką, barwą, sentymentem”
W sobotę, 8 września br., mięliśmy okazję
uczestniczyć w Galerii Sztuki „Synagoga” na
kolejnej wystawie malarskiej. Krystyna Szter,
prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
„Pojezierze” oddział w Barczewie, ciepło
przywitała Wiesławę Pasik, autorkę wystawy
pt., „włóczką, barwą, sentymentem” oraz
przybyłych miłośników sztuki. Autorka
wystawianych prac w 1968 roku ukończyła
Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych we
Wrocławiu. Studiowała malarstwo w pracowni
prof. Marii Dawskiej, a grafikę w pracowni prof.
Stanisława Dawskiego. Dziś uprawia
malarstwo, rysunek i grafikę użytkową. Jak
mówiła o sobie autorka wystawianych prac, jest
osobą pełną temperamentu, a jej prace malarskie
są efektem zainteresowania kolejnymi
tematami. Oglądanie i przeżywanie świata zasila
jej wyobraźnię i pamięć, odsłania jego warstwy

nie zawsze do końca uświadomione. Obecnie
tworzy „bukiet wspomnień” z odległych
wakacji dzieciństwa, ze świata, który minął
i przeszedł do skansenu, a jej pragnieniem jest
utrwalać go w opowieściach wyklejanych
i malowanych.
Wiesława Pasik jest autorką wielu wystaw
indywidualnych i zbiorowych. Brała udział w
plenerach i uczestniczyła w licznych
prezentacjach polskiego malarstwa za granicą:
w Anglii, Francji, Węgrzech, Bułgarii,
Niemczech i Ukrainie. Jej prace znajdują się w
zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie.
Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, w
Galerii – Pomniku w Szpice /Bułgaria?, a także
w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą: we
Francji, Niemczech, Szwajcarii, Anglii, USA,
Hong Kongu.
W. Zenderowski

Spotkanie autorskie
z Edwardem Cyfusem

Pożegnanie z Galerią Synagoga
Nie wiem kiedy
i jak minęło te 10 lat…

W piątek 14 września br., w barczewskiej
Galerii Sztuki „Synagoga” odbyło się spotkanie
autorskie z Edwardem Cyfusem, gawędziarzem,
znawcą warmińskiej kultury, autorem książek.
Tym razem prezentował swoją najnowszą
książkę pt. „Moja Warmia”.Do jej napisania
skłoniła go chęć zatrzymania i opisania rzeczy,
zdarzeń, warmińskich tradycji, które powoli
zanikają.Opowiadał, wplatając warmińskie
zwroty, o dawnych zwyczajach i życiu na
Wa r m i i , o j e j m i e s z k a ń c a c h , p r a c y
w gospodarstwie, stawianiu chałup. Było też o
rogalach, obyczaju po urodzeniu dziecka,
robieniu masła, świniobiciu, czy o przysmakach
kuchni warmińskiej. Przybliżył swoje miejsce
zamieszkania, starą warmińską chatę, w której
spisywał rozdział po rozdziale to, co zapamiętał
z młodych lat i z rozmów z ludźmi. Publikacja
jest dopełnieniem podręcznika do historii o
Warmii i Mazurach. Starannie wydana, bogata w
kolorowe zdjęcia, jest pozycją promującą
Warmię. W warmiński klimat wprowadził
uczestników spotkania działający przy Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie chór
„Moderato” pod dyrekcją Danuty Nowakowskiej. W wykonaniu chóru usłyszeliśmy
pieśni wywodzące się z Jarot, Mokin, ze wsi
Wygoda pow. olsztyński i z Olsztyna.
Tekst i foto: W. Zenderowski

Już 10 lat minęło od chwili gdy gościnnie
w Domu Kultury przy ul. Grunwaldzkiej 13
członków oddziału SSK „Pojezierze” w Barczewie przy obecności ówczesnej pani burmistrz
Barczewa Elżbiety Wąsowskiej przymusowo
obdarzyło mnie zaufaniem i jednocześnie
mianowało prezesem oddziału SSK Pojezierze.
Jako nowicjusz miałem prawo przedstawienia
swoich wymogów, więc poprosiłem członków
o bezwzględne posłuszeństwo w realizowaniu
zadań, które wówczas postawiliśmy przed
oddziałem, a panią Burmistrz poprosiłem
o zapewnienie pomocy w wykonaniu elewacji
budynku Synagogi, o ile uda mi się przepchnąć
sprawę kolorystyki
u Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków i znalezienia pieniędzy
na zakup farb i innych materiałów niezbędnych
do dokonania remontu. I tak się zaczęło. Udostępniając zaplecze synagogi na składowanie
materiałów do remontu brzegu kanału
młyńskiego i dzięki poparciu pani Haliny Bronki
– przewodniczącej Rady Miejskiej wybudowano
na szerokości 6 metrów zejście – schody prowadzące do lustra wody, co pozwoliło na budowę
przystani kajaków na działce po rozebranej
piekarni. Dzięki przystąpieniu do stowarzyszenia
„ Dom Warmiński” pan Starosta Sierzputowski,
funduszem ochrony środowiska wspomógł budowę łazienki, utwardzenia placu przystani i budowę baru dla kajakarzy. Z pieniędzy tych zakupiliśmy materiały, a wykonawstwem zajęła się
grupa członkowska w składzie: Zbyszek Marciniak, Darek Dąbrowski, Marta i Jerzy Markuszewscy, Ryszard Pietrzak i Arkadiusz Borowik.
Moim zadaniem był zakup materiałów i organizacja środków transportu. Praca na placu
budowy stale trwała, po 14 do 16 godzin.
Ogrodzenia terenu dokonaliśmy z pomocą
lasów państwowych i tartaków prywatnych
wykorzystując materiały odpadowe - wiatrołomy. Działalnością kurso – wystawienniczą
zajęła się Anna Dziemidowicz z rodziną,
z wydatną pomocą Bar-bary Hulanickiej,
Władysławy Wrotek, Leontyny Sawickiej
i Włodzimierza Zduniuka. To tylko dzięki
znajomościom i miłości do sztuki Ani ze-
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fot. Archiwum

fot. Zb. Kozłowski

braliśmy grupę entuzjastów, która potrafiła ściągnąć do synagogi nie tylko amatorów, ale i twórców profesjonalnych z całego kraju. Harmonogram wystaw układany był z rocznym wyprzedzeniem.
Spotkania w synagodze nabrały
charakteru ry-tualnego obcowania ze sztuką.
W ramach Domu Warmińskiego, chór Moderato
koncertował w prawie wszystkich miastach i
gminach Warmii. Obecnie stowarzyszenie liczy
86 członków z te-renu miasta i gminy Barczewa
oraz gmin ościen-nych i ponad 10 osób z samego
Olsztyna. Nie wiem kiedy i jak minęło te 10 lat.
Ilu mamy znajo-mych i przyjaciół w kraju jak
również z miast za-przyjaźnionych z Olsztynem
i Barczewem, z Nie-miec, Litwy, Białorusi,
Węgier i Francji, którzy goszczą u nas przy każdej
bytności w Olsztynie. Wciągamy do naszej
działalności młodzież szkolną, udostępniając
synagogę na prezentację ich prac i osiągnięć
artystycznych. Obecnie zdrowie nie pozwala mi
na tak intensywną pracę. Przekazałem obowiązki
prezesa w godne ręce, osobie jak ja zamiłowanej
w pracy na rzecz środowiska w którym żyjemy.
Uważam, że Krystyna Szter, jako pedagog
przyciągnie do synagogi ludzi młodych, którzy z
powodzeniem zastąpią starych entuzjastów oraz
jako radna Powiatu Olsztyńskiego, już drugą
kadencję, wyjedna u władz sa-morządowych
miasta, powiatu i województwa przychylność i
poparcie dla swojej koncepcji dalszego rozwoju
stowarzyszenia i jeszcze szerszego zaangażowania społeczeństwa w roz-wój kultury
regionu. Na tym mi w szczególności zależało
przez cały okres działania. Życzę Krysi Szter
spełnienia jej wizji pracy dla środowiska, jeszcze
większego wyakcentowania roli SSK Pojezierze
w tym działaniu, a ja w miarę sił i po-trzeb będę
służył radą i pomocą.
Marian Sawicki
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Informacje
Z wizytą w Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie.
Małgorzata Gutowska- Adamczyk
13 września barczewskie gimnazjum
odwiedziła Małgorzata Gutowska- Adamczyk,
pisarka, scenarzystka filmowa – autorka
scenariusza do filmu „Tata, a Marcin
powiedział” oraz dialogów do serialu „Na
Wspólnej”.
Pani Małgorzata już od pewnego czasu nosiła
się z zamiarem odwiedzenia naszego miasta.
Stało się to za sprawą mieszkanki Barczewa,
pani Renaty Kosin, która zgłosiła miasto do
konkursu na „Najbardziej Gutowski Rynek w
Polsce”. Autorka „Cukierni pod Amorem”
poszukiwała miejsca w Polsce, które najbardziej
oddawałoby wygląd i klimat stworzonej przez
nią powieści. Barczewski rynek okazał się
bezkonkurencyjny, a pani Małgorzata z radością
odpowiedziała na zaproszenie Szkolnego
Centrum Informacji (biblioteka w gimnazjum) i
w czwartkowe popołudnie przybyła do

fot. Agnieszka Staniszewska

Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej.
Podczas dwugodzinnego spotkania, pisarka
opowiadała o swoich synach Piotrze i Macieju,
którzy stali się pierwszymi bohaterami jej
książek dla młodzieży, mężu Wojciechu
Adamczyku (reżyser m.in. serialu „Ranczo”),
czytała fragmenty swoich powieści („110 ulic” i
„220 linii”), a także mówiła o potrzebie

edukacji, rozwijaniu pasji i o tym, co dla
młodego człowieka w dzisiejszym świecie
powinno być ważne. Pod koniec spotkania
gimnazjaliści mieli okazję porozmawiać z
autorką, zakupić książki i zdobyć autograf.
Małgorzata Gutowska - Adamczyk była pod
ogromnym wrażeniem nie tylko wyglądu
miasta, ale przede wszystkim Szkolnego
Centrum Informacji. Przyznała, że po raz
pierwszy spotkała się z tak dobrze prezentującą
się i funkcjonującą biblioteką szkolną. Na
zakończenie wizyty podziękowała dyrekcji
szkoły i organizatorom za wyjątkowo ciepłe
przyjęcie. Koordynatorem spotkania z ramienia
gimnazjum była Małgorzata BronowskaWaliszewska. Wśród osób uczestniczących
w uroczystości oprócz gimnazjalistów byli
także mieszkańcy Barczewa i telewizja
Macrosat. Zdjęcia z wizyty pisarki można
obejrzeć na szkolnej stronie internetowej
www.gimbar1.edupage.org lub na portalu
społecznościowym Facebook, na profilu
Biblioteka Gimnazjum nr 1.
Serdeczne podziękowania dla partnerów
spotkania: Tomasza Michałowskiego,
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju wsi
Wipsowo, Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie. Dzięki Państwa wsparciu SCI
(biblioteka szkolna) wzbogaciła się w
następujące książki pani Małgorzaty Gutowskiej – Adamczyk: „110 ulic”, „Wystarczy, że
jesteś”,, Niebieskie nitki”, „13. Poprzeczna”,
trylogię „Cukiernia pod Amorem”.
Lidia Zelman

fot. Agnieszka Staniszewska

Warmia Artystycznie

II Międzynarodowy Plener Rzeźbiarsko-Malarski w Gąsiorowie
W dniach 20 - 28 sierpnia br. w galerii
rzeźby sakralnej w Gąsiorowie gmina Purda,
w ramach programu „Warmia Artystycznie”
odbył się II Międzynarodowy Plener
Rzeźbiarsko-Malarski, nad którym patronat
honorowy objęli: rektor ks. prałat Henryk
Błaszczyk, burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski i wójt gminy Purda Jerzy Laskowski.
W plenerze wzięli udział artyści z Bułgarii:
Ivailo Tsvetkov, Valentin Georgiev, Vyara
Guneva-Georgieva i Blagovesta Tsvetkowa –
fotoreporterka oraz rodzimi artyści: Teresa
Walczak-Wikiert i Zdzisław Cieślikiewicz z
Lamkowa, Marian Zwierkowski z Łęgajn,
Wojciech Altmajer z Przykopu gm. Purda,
Sylwia Kozłowska i Zbigniew Kozłowski z
Ramsowa oraz Genowefa Trzcińska z
Gąsiorowa, opiekunka galerii. Organizatorem
pleneru była Anna Rok, kierownik Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Barczewie, a
strategicznym sponsorem była firma ECOTOM
– Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Handlowe
mieszczące się w Kronowie.
Przypomnijmy, że galeria sztuki sakralnej
powstała w 1982 roku na posesji księdza Jana
Suwały, który będąc przez wiele lat
proboszczem parafii w Giławach, związany był
także z barczewskim dekanatem. Po przejściu
na emeryturę ks. Jan zamieszkał w Gąsiorowie
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i zajął się rzeźbą ludową. Pod gołym niebem, w
ogrodzie stworzył dostępną od wiosny do
jesieni wspaniałą galerię. W ten sposób chciał
podziękować bezimiennemu dawcy za nerkę
oraz zrobić coś dobrego dla Warmii. Przez lata w
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przydomowym ogródku umieszczał drewniane
rzeźby, figury świętych, pogrupowane
tematycznie, tworzących kilkanaście scen
rodzajowych z Biblii, w tym (Adam i Ewa
w raju) czy Dawid i Goliat, sceny z modlitw,
drogę krzyżową ze złożeniem Chrystusa do
grobu. Jest również szopka bożonarodzeniowa
oraz maleńka kaplica, w której znajduje się
drewniana ekspozycja Ostatniej Wieczerzy. Po
śmierci ks. Jana Suwały galerią opiekuje się
gospodyni Genowefa Trzcińska, która
przyjmuje gości, oprowadza po galerii, a jak
czas pozwoli – rzeźbi. Niestety, stojące pod
gołym niebem drewniane rzeźby, bez należytej
konserwacji, po latach zaczęły systematycznie
niszczeć. Ich ratowania podjęła się Anna Rok,
gdzie przez tydzień, w ramach pleneru
rzeźbiarsko - malarskiego artyści z Bułgarii
wraz z artystami z gminy Barczewo i Purdy
zajęli się odrestaurowaniem najbardziej
nadgryzionych czasem rzeźb. Ponadto
wykonane zostały prace plastyczne,które będą
stanowiły stałą wystawę poplenerową w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Barczewie.
W przyszłym roku planowane jest
kontynuowanie pleneru.
Tekst i foto: W. Zenderowski
Fot. Artyści podczas prac przy
odrestaurowaniu rzeźb sakralnych.

Społeczeństwo

Gdy coś się kończy - zazwyczaj coś się zaczyna

fot. Archiwum

Z Wipsowa do Barczewa jest dwadzieścia
km, do Olsztyna prawie czterdzieści. Z tego
powodu nie zawsze są chęci, aby wyjechać i
uczestniczyć w życiu kulturalnym miasta.
Dziesięć lat temu grupka zapaleńców
postanowiła wzbogacić ofertę
kulturalną oraz rozrywkową wsi
i założyła Stowarzyszenie na
Rzecz Rozwoju Wsi Wipsowo.
Jak co roku, pod koniec lata
w Wipsowie został zorganizowany festyn. Jubileuszowe X
Święto Pieczonego Ziemniaka
odbyło się pod „Grzybkiem”
przy Nadleśnictwie Wipsowo. To
wyjątkowe miejsce wiele razy
gościło mieszkańców Wipsowa.
I tym razem oprócz wspaniałej
letniej pogody
uczestnikom
imprezy
towarzyszyła miła
atmosfera. Jednak organizatorów
- Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju Wsi Wipsowo ogarnął
nieco nostalgiczny nastrój, że to
już prawie 10 lat działalności.
Tradycyjnie główną atrakcją
festynu była degustacja potraw
ziemniaczanych : klusek ziemniaczanych, pyz,
ziemniaków faszerowanych, babek ziemniaczanych, zupy ziemniaczanej, przygotowanych
przez mieszkańców wsi. Nie poprzestano
wyłącznie na jedzeniu. Kto miał ochotę mógł
wziąć udział w zawodach w rzucie plackiem
ziemniaczanym na odległość, jedzenia babki
ziemniaczanej na czas oraz w widowiskowym
„spacerze drwala" z ważącą 30 kg kłodą.
Prowadzeniem zabaw i gier dla dzieci zajęła się
z wielkim zaangażowaniem Natalia Dzikowska, a pomoc w obsłudze stoisk
zaoferowały Ula Dąbrowska i Iza Koberg .
Zabawie towarzyszyła muzyka w wykonaniu
zaproszonego zespołu „Po Bandzie”. Po
zapadnięciu zmroku festyn uświetnił występ
grupy artystycznej z Węgoja, który wykonał
efektowny taniec z ogniem. Wspólnie z licznie
przybyłymi mieszkańcami organizatorzy
cieszyli się wspaniałą atmosferą, wspominając
poprzednie festyny i wszystkich którzy
pomagali, między innymi: Nadleśnictwo
Wipsowo, firmę „WIPSÓR” państwa Agnieszki
i Jerzego Roszkowskich, ZUL „Wrzos” pana
Dominika Czekały, ZUL „JESION” pana
Tadeusza Dolaty oraz wszystkich innych którzy
wspierali działalność stowarzyszenia. Ostatnią
imprezę z cyklu „Święto Pieczonego

Ziemniaka” uznano za wyjątkowo miłą i udaną.
Jednak, gdy coś się kończy - zazwyczaj coś się
zaczyna.
Ze wspólnej inicjatywy Stowarzyszenia
oraz Yacht Klubu Polskiego Olsztyn i KKS
Warmia w czerwcu zorganizowano I Regaty o
Błękitną Wstęgę Jeziora Wipsowskiego. Na
potrzeby regat zostały przywiezione z Olsztyna
dwie żaglówki DZ (2-masztowe łodzie
żaglowo- wiosłowe) oraz żaglówki klasy
Optymist. W zmaganiach regatowych
uczestniczyli mieszkańcy Wipsowa, strażacy z
OSP Ramsowo, zaproszeni goście oraz sami
członkowie YKP Olsztyn, z połączenia tych sił
powstało 12 załóg biorących udział w
wyścigach na wiosłach. Podczas bardzo
emocjonujących rozgrywek w wyścigach obsad
4-osobowych wioślarzy ze sternikiem wygrała
załoga „SĄSIADÓW” w składzie Jarosław

Suchta, Rysiek Suchta, Maciej Petniunas,
Robert Biermann ze sternikiem Markiem
Hajduczenią. Całe zamieszanie dzielnie i z
zaangażowaniem komentował zaproszony
członek YKP Jurek Karbownik.
Zaproszeni goście podczas rejsów turystycznych DZ-tą mogli podziwiać piękno jeziora
Wipsowskiego, a mieszkańcy, zwłaszcza ci
starsi, mogli przypomnieć sobie czasy, kiedy
nad wodą funkcjonowała „woprówka”,
pływano żaglówkami , łodziami i dużo się tam
działo.
Strażacy z OSP Ramsowo i OSP Barczewo
zabezpieczali profesjonalnie przebieg regat i
dbali o bezpieczeństwo osób przebywających
nad wodą. O tym, jak bezpiecznie korzystać z
dobrodziejstw jeziora i udzielić pierwszej
pomocy - uczestniczy wydarzenia mogli
dowiedzieć się z przeprowadzonego szkolenia
przez Annę Radziwon, ratownika medycznego.
Regatom towarzyszyły imprezy, które odbyły
się na specjalnie przygotowanej przystani –
piknik dla mieszkańców, emocjonujące
zawody wędkarskie dla dzieci, którym wiernie
kibicowali rodzice, plenerowe zajęcia
plastyczne dla najmłodszych, dzięki którym
dzieci
bez żadnych ograniczeń mogły
wypowiedzieć się artystycznie malując figury
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styropianowe i kartony. Wiadomo, że
przebywanie nad wodą wzmaga apetyt, który
można było zaspokoić przepyszną grochówką z
kuchni polowej oraz zasmakować we włoskiej
zupie pomidorowej przygotowanej przez firmę
Pawła Tołkacza. Atmosferę wspólnego pikniku
celebrowano
przy ognisku własnoręcznie
piekąc kiełbaski na kiju. Biesiadowaniu
towarzyszyła muzyka szantowa wykonywana
„na żywo”. A wieczorem przy ognisku
i pochodniach świętowano zwyczaje Nocy
Świętojańskiej, wśród których nie zabrakło
tradycyjnych wianków na wodzie.
Dzięki otrzymanym na organizację regat
funduszom z Urzędu Miasta Barczewo możliwe
było zorganizowanie imprezy z dużym
rozmachem i wieloma atrakcjami.
Niewątpliwy sukces imprezy przyczynił się
do tego, że organizatorzy postanowili
o
urządzeniu również w następnym roku regat na jeziorze,
które okazało się bardzo
gościnne dla uprawiania
żeglarstwa. Może zrodzi się z
tego jakaś inicjatywa zrzeszająca miłośników żeglarstwa
z Wipsowa i okolic?
Stowarzyszenie nie poprzestaje
na organizowaniu imprez
letnich i w dalszych planach ma
kontynuację takich działań i
wydarzeń jak: zajęcia decupage, jesienny koncert poezji
śpiewanej, imprezy andrzejkowe i mikołajkowe dla dzieci,
rajdy przyrodnicze pod hasłem
„Ptasi gościniec”, spotkania
noworoczne połączone z licytacją na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
fot. J. Fiodorow udział w projekcie „Południowa Warmia” koordynowanym przez Anię
Wojszel.
W najbliższym czasie zostanie stworzona
strona internetowa, dzięki której na bieżąco
będzie informować o planowanych imprezach i

fot. J. Fiodorow

nowych projektach. Planów i pomysłów ma na
następne 10 lat. Dzięki Stowarzyszeniu oferta
kulturalna i rozrywkowa na wsi została
wzbogacona o wiele wydarzeń cieszących się z
roku na rok coraz większą popularnością wśród
mieszkańców.
W imieniu członków Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Wsi Wipsowo Anna Dolata
i Olga Dąbrowska
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Społeczeństwo
Kromerowo 2012

Biesiada z Karasiem

fot. Archiwum

25 sierpnia 2012 roku w Kromerowie odbyła
się „Biesiada z Karasiem – Kromerowo 2012”.
Była to pierwsza tego typu impreza w naszej wsi,
a jej przebieg przerósł nasze najśmielsze
oczekiwania. Początkowe obawy o organizację
tak dużej imprezy przez tak małą społeczność
jak nasza, okazały się bezpodstawne, ponieważ
mieszkańcy naszej wsi bez względu na wiek i
płeć zaangażowali się bardzo mocno w organizację festynu, co świadczy również o tym, jak
duża była potrzeba tego typu wydarzenia w
Kromerowie. Kapryśna tego lata pogoda,
sprzyjała nam wyjątkowo. Dopisali również
uczestnicy, którzy licznie przyjechali
z okolicznych wsi, miasteczek i miast.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w programie
festynu znalazły się atrakcje dla każdego:
zabawy i konkursy z nagrodami dla dzieci, pokaz
akcji gaśniczej OSP Barczewo, konkursy
z nagrodami dla dorosłych, konkurs karaoke
o “Kryształowy Mikrofon”, bezpłatny pomiar
ciśnienia tętniczego krwi, pokaz motocykli
z klubu motocyklowego Dark Order Biskupiec,
zabawa taneczna z zespołem SZTOF oraz
zespołem Grzegorz Pawłowski Band, który
porwał do tańca liczną publiczność. Goście
mogli skosztować domowych wypieków,
pierogów, karasia wędzonego i grillowanego, a
także innych dań z grilla. Na zakończenie części
konkursowej odbyło się losowanie atrakcyjnych
nagród dla uczestników festynu, które

fot. Archiwum

wzbudziło wiele pozytywnych emocji.
Swoją obecnością zaszczycili nas podczas
festynu m.in.: Burmistrz Miasta i Gminy
Barczewo - Pan Lech Jan Nitkowski, Zastępca
Burmistrza - Pan Dariusz Jasiński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie – Pan
Zbigniew Chlubicki, dyrektorzy szkół z gminy
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Barczewo, radni powiatu olsztyńskiego, radni
gminy Barczewo, sołtyski i sołtysi okolicznych
wsi.
Nasz sukces nie byłby możliwy, gdyby nie
bezinteresowne wsparcie lokalnych instytucji,
przedsiębiorców i mieszkańców naszej wsi.
Składam serdeczne podziękowania Urzędowi
Miejskiemu w Barczewie za wydzielenie
środków z Funduszu Sołeckiego, Pani Dyrektor
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie – Marioli Łukowskiej-Juckiewicz
oraz pracownikom CKiPG – Agnieszce
Chojnowskiej, Annie Jakończuk i Zdzisławowi
Małas za pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu części rozrywkowej, OSP Barczewo za
pokaz akcji gaśniczej i przeprowadzenie
konkursu oraz Zakładowi Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie za
zabezpieczenie zaplecza sanitarnego imprezy.
Sponsorami naszego festynu byli: Małgorzata i
Marek Adamczyk (Hotel Azzun Orient

wkład w przygotowanie festynu młodzieży
z Kromerowa: Krzysztof Banach, Robert
Banach, Damian Ćwiek, Mateusz Dziekan,
Krzysztof Figura, Michał Figura, Piotr Figura,
Urszula Flakowska, Artur Flakowski, Damian
Klimowicz, Marlena Mękal, Aleksandra
Parakiewicz, Dawid Parakiewicz, Jakub
Parakiewicz, Robert Witjes oraz Paulina
Zalewska. Wspólna praca na rzecz promocji
naszej wsi zbliżyła do siebie jej mieszkańców.
Mam nadzieję, że ten rozbudzony duch
współpracy i pomocy sąsiedzkiej nie opuści
naszej społeczności, a będzie trwał i rozwijał się
tak wspaniale jak do tej pory. Dziękujemy
gościom za przybycie i już za rok zapraszamy
wszystkich na kolejną „Biesiadę z Karasiem” do
Kromerowa. To, co mogę obiecać, to z
pewnością jeszcze więcej atrakcji i niepowtarzalnej, kromerowskiej atmosfery.
Sołtys Sołectwa Kromerowo
Grzegorz Dziekan

fot. Archiwum

Spa&Welness Kromerowo), Agnieszka i Marek
Storoniańscy (Camping Tumiany), Taras
Krynicki (Huta Szkła Artystycznego w
Olsztynku), Sylwester Kołecki (Piekarnia
Marcel), Sławomir Żęgota (Gracja Bartołty),
Aldona i Rafał Klimowicz, Marek Banach,
Krystyna Szter, Eleonora i Marian Mańkowscy,
Ewa Karkut, Adam Olszewski, Grażyna
i Wiesław Sokołowscy, Marta Banach,
Katarzyna i Przemysław Sambor, Anna i Artur
Limontas, dr med. Wojciech Rogowski,
Grzegorz Flakowski, Dawid Trocha oraz Adam
Perczyński.
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Kromerowa, którzy zaangażowali się w
przygotowanie i organizację naszego festynu, są
to: Danuta Dziekan, Marzena i Dariusz Figura,
Katarzyna Banach, Kazimierz Banach, Anna
Bednarczyk, Wiesław Bieleszuk, Sylwia Ćwiek,
Urszula Dębek, Grzegorz Flakowski, Lucyna
Górczyńska, Zofia i Mariusz Górczyńscy,
Janusz Ludwiniak, Grzegorz Maćkiewicz,
Teresa i Krzysztof Mękal, Bogusława Nowacka,
Dorota Parakiewicz, Katarzyna Sokołowska,
Sylwia Soliwodzka, Jan Tuszewicki, Sylwia
Weremczuk, Barbara Wilga, Bogusława Witjes.
Na szczególną uwagę zasługuje ogromny
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Rada Gospodarcza
przy Burmistrzu Barczewa.
Kolejne spotkanie
Ciąg dalszy ze str. 4

identyfikacji tego znaku, na pisemny wniosek
zainteresowanego. Informacja ta jest zamieszczona w bieżącym numerze ”Wiadomości
Barczewskie”. Z zapytaniem odnośnie
możliwości oznakowania Starego Miasta do
przyszłorocznego Agrozjazdu zwróciła się do
Rady Gospodarczej
Mariola ŁukowskaJuckiewicz. W odpowiedzi burmistrz stwierdził,
że takie oznakowanie jest niezbędne w całym
mieście i zrobi wszystko, aby powstało. Wśród
wniosków znalazł się również
dotyczący
wpisania Barczewskich Łosier do kalendarza
imprez, oraz prośba o pomoc w utworzeniu
ścieżki dydaktycznej w miejscowości Zalesie.
W tej ostatniej sprawie pomoc zaoferował
Janusz Skowroński. W spotkaniu Rady
Gospodarczej uczestniczyli: Ewelina Storoniańska, Marian Mańkowski, Janusz Skowroński, Mariola Łukowska-Juckiewicz, Janusz
Sturlis, Izabela Moszczyńska, Mariusz
Czeszejko- Sochacki.
Redakcja

Historia

Barczewskie Kalendarium
Wrzesień
01. 09. 1598 - kardynał Andrzej Batory nakazał
wybudować przy kościele pw. św. Andrzeja
Apostoła kaplicę pw. św. Antoniego, aby w niej
umieścić pomnik grobowy dla siebie i brata
Baltazara.
01.09.1929 - w mieście Wartenburg (Barczewo)
ukazał się pierwszy numer tygodnika
„Ostdentscher Beobachter”.
01.09.1934 - w Wartenburgu (Barczewie)
w Miejskiej Szkole Zawodowej odbywały się
zajęcia na jedenastu kierunkach zawodowych.
01.09.1947 - kierownikiem Szkoły Podstawowej w Wipsowie został Bernard Szulc.
01.09. 1947 - kierownictwo szkoły w Lamkowie
objęła Eryka Stolc.
01.09.1950 - zgodnie z reformą szkolną
w Szkole Podstawowej w Wipsowie utworzona
została siódma klasa do której uczęszczało
2 uczniów.
01.09.1952 - naczelnikiem więzienia
w Barczewie został kpt. Michał Szulimowski
02.09.1888 - w Wartenburgu (Barczewie)
powstał Związek Weteranów Wojskowych –
Wartenburg 1888.
03.09.2002 - w Wipsowie spłonęły zabudowania, w których dawniej mieścił się tartak
i warsztaty samochodowe.
05.09.1726 - za proboszcza ks. Piotra Bartscha
położono kamień węgielny pod budowę nowej
świątyni w Ramsowie.
08.09.1379 - biskup Henryk Sorbom dokonał
lokacji wsi Bartołty Wielkie.
09.09.1982 - w Barczewie po wprowadzeniu
stanu wojennego w nocy z 9 na 10 przywrócono
łączność telefoniczną.
09.1996 - z inicjatywy Marioli Łukowskiej,
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu
i Turystyki w Barczewie powstał zespół
wokalny „NASTYLE”.
10.09.1846 - w Łęgajnach urodził się ks. Józef
Kiszporowski obrońca języka polskiego
i organizator bibliotek parafialnych.
11.09.1574 - biskup Marcin Kromer lokował
kościół i wieś Lamkowo oraz mianował
proboszcza.
12.09.1912 - drukarz z Wartenburga (Barczewo)
Leon Zieliński otrzymał od izby rzemieślniczej
w Królewcu brązowy medal za 13 lat pracy
w drukarni pana Ehrnigkeita. Medal wręczał mu
burmistrz pan Kwaśniewski.
12.09.1912 - jak donosi „Gazeta Olsztyńska”,
w Wartenburgu (Barczewie) drukarnię pana
Bludana wraz z budynkiem przy ulicy
Kościelnej nabył pan Emil Ehrnigket,
dotychczasowy właściciel innej drukarni
w mieście.
13.09.1772 - w Wartenburgu (Barczewie)
urzędnicy pruscy, w imieniu Fryderyka II,
wykonując postanowienia traktatu petersburskiego (rozbiorowego), zerwali biskupie
i kapitulne godła na zamku biskupim,
zawieszając w ich miejsce dwugłowego
czarnego orła pruskiego.
15.09.1928 - do Prus Wschodnich przybył nowo
mianowany gauleiter NSDAP, Erich Koch.
15.09.1933 - niemieckie władze zlikwidowały
polską szkołę w Lesznie.
17.09.1899 - w „Gazecie Olsztyńskiej” ukazało
się ogłoszenie, że „J. Nesenberg ze Skajbot ma
tanio na sprzedaż dwukonny, mało używany
wóz”.
18.09.2007 - w Barczewie zmarł Stanisław
Kotarski, działacz samorządowy i społeczny,

Barczewo w obiektywie
100 lat temu

fot. Archiwum autora

Z monografii Barczewa wiemy, że dawna
architektura miasta znacznie różniła się od
dzisiejszej. Nie znaczy to jednak, że 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

posłużyła do usypania kopca, na którym
znajduje się kościół pw. Dobrego Łotra św.
Dyzmy – patrona więźniów. Z początku staw z
małą wysepką nie tylko był zarybionym
zbiornikiem wodnym, ale stanowił naturalną
przeszkodę przed najeźdźcami. Wpadająca do
niego rzeka Pisa stała się ważnym szlakiem

zachodzące systematycznie zmiany. Można
zobaczyć jak kiedyś wyglądało miasto i jak po
stu latach zmienił się wygląd utrwalonego na
fotografii miejsca. Przyglądając się obu
fotografiom wykonanym w dużym przedziale
czasowym (sto lat), niełatwo rozpoznać to samo
miejsce. Pierwsza, czarno-biała fotografia
wykonana została w 1912 roku. Widoczny na
niej staw został utworzony sztucznie,
prawdopodobnie przez zakonników z
pobliskiego klasztoru. Wydobyta ziemia

transportowym. To za sprawą sztucznie
powstałego stawu i przepływających przez
niego wód rzeki Pisy, uchodzących dalej fosą
do rzeki Kiermas, gród zyskał na obronności i na
szybkiej rozbudowie. Już w średniowieczu, za
pomocą śluz i drewnianych zastaw na ujściu ze
stawu regulowano poziom wód napędzających
żarna młyna wodnego. Młyn znajdował się po
lewej stronie ulicy Nowowiejskiego, tuż za
zamkiem biskupim. Od tej pory staw nazywano

fot. Archiwum autora

Ciąg dalszy na str. 16

Ciąg dalszy na str. 12

GAZETA SAMORZĄDOWA 8 (227) wrzesień 2012

11

Historia
Historia domu

Z „młynem na ropę”
W monografii Barczewa
czytamy, że do lipca 1945 roku
dzisiejsza ul. Graniczna nazywała
się Karolinowska, od niemieckiej
nazwy Karolinenhöfer Weg. Na jej
krańcu, po lewej stronie nad rzeką
Kiermas, znajdowała się osada lub
kolonia (według niemieckich
źródeł wieś) Karolinenhöfer. Przy
tejże ulicy za czasów niemieckich
wybudowano cztery domy. Dwa
po lewej stronie przypisane były do
Strafanstaltu przy Klostergasse,
(dzisiejszy Zakład Karny przy ul.
Klasztornej), natomiast pozostałe
stanowiły własność prywatną.
Jeden z nich, pochodzący z drugiej
połowy XIX wieku, oznaczony nr
2, ma ciekawą historię. Kiedy go
budowano, przypisany był do ul. Passenheimar
Strasse 2, (dawniejsza ul. Pasymska, a po 1945
ul. Kościuszki). Budujący go Warmiak, stary
Henke, po drugiej stronie drogi usytuował
kapliczkę. W jej niszach umieścił świątki,
krzyże, różańce, grupę pasyjną i gołębicę.
Ukończenie budowy domu i kapliczki zbiegło
się z początkiem powstania styczniowego
(1863r.). W dawniejszych dokumentach
zapisano, że dom i kapliczka stanowiły całość.
W kronikach miasta można odnaleźć
informację, że przy kapliczce miejscowi
przekazywali broń powstańcom styczniowym, a
po upadku powstania powstańcy znajdowali
przy niej żywność i ubrania. Budynek o
charakterystycznej mieszczańskiej sylwetce
wybudowany na skarpie przy drodze, jako jeden
z nielicznych w mieście, oparł się przeróbkom.
Jest dwukondygnacyjny, z wysokim użytkowym
poddaszem, dachem półszczytowym
przykrytym czerwoną dachówką. Od ulicy, w
środkowej części frontowej drugiej
kondygnacji, którą w całości zajmowali
właściciele, znajdują się drzwi wejściowe, nad
nimi betonowy okap przykryty blachą i
symetrycznie rozmieszczone cztery otwory
okienne. Z korytarza wchodzi się do dwóch
dużych salonów. Ozdobą pierwszego był kiedyś
zabytkowy fortepian. Drugi salon rozsuwane
drzwi dzieliły na dwa mniejsze pomieszczenia.
Tam znajdowały się sypialnia i pokój dziecięcy.
Jest też łazienka i kolejne mniejsze
pomieszczenie. W domu znajdują się
warmińskie piece kaflowe i wykusz – wysunięty
narożny, słoneczny pokój. Na ogród wychodzą
dwa, niesymetrycznie umieszczone okna.
Między nimi znajduje się winda, którą kiedyś
służba z parteru dostarczała posiłki dla państwa.
Z korytarza jedne schody prowadzą na parter,
drugie na niezagospodarowane poddasze.
Inaczej przedstawia się budynek od strony
ogrodu. Na parterze, dawniej zajmowanym
przez służbę, znajdują się cztery okna i wejście
przez ganek. W środku oprócz trzech pokoi dla
służby jest duża kuchnia z kaflowym piecem do
gotowania strawy i piecem do wypieku chleba.
Oddzielne pomieszczenia zajmują wędzarnia,
łazienka, spiżarnia i winda. Pod parterem
znajduje się pokaźna piwnica z łukowym
ceglanym sklepieniem. Od frontu domu
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znajdują się trzy pary murowanych słupków do
furt bramek wejściowych. Całość ogrodzona
była dawniej niskim płotem. Środkowa furta
wejściowa służyła tylko dla właścicieli domu,
furta po prawej stronie dla służby. Rozkład
pomieszczeń domu dowodzi, że Henkowie byli
bardzo zamożnymi ludźmi.
W roku wybuchu I wojny światowej syn
właściciela Edmund Henke, z zawodu młynarz,
będąc już po ślubie z Hedwig z domu
Lehamann, do lewej szczytowej ściany
budynku, na mocnych fundamentach
dobudował drewniane pomieszczenie, w którym zainstalował urządzenia młynarskie
napędzane silnikiem Diesla. Jak na tamte czasy
młyn był nowoczesny, za wyjątkiem dużego
koła pasowego, które nie pasowało do całości.
Młody Henke do podsuszania ziarna
wykorzystał poddasze domu mieszkalnego.
Z usług młyna korzystali miejscowi gospodarze
oraz właściciel majątku w Karolinowie. W roku
zakończenia I wojny światowej drewniany
młyn spłonął a wraz z nim dach budynku
mieszkalnego. Dom został odbudowany lecz
już bez młyna. W roku 1927 Edmund Henke
posesję, z dostępem do rzeki Kiermas,
budynkami i kapliczką, sprzedał Marcie
i Wiktorowi Kensbock. Kensbockowie
wprowadzili się do umeblowanego domu,
którego największą ozdobą był fortepian,
stojący w narożnym pokoju. W największej
przeszklonej niszy kapliczki nowa właścicielka
umieściła wiekową, polichromowaną figurkę
Matki Boskiej z Dzieciątkiem, by chroniła dom
i jego mieszkańców. Działania wojenne w
styczniu 1945 roku oszczędziły budynek, ale
jego mieszkańcy nie oparli się grabieżom ze
strony radzieckich żołnierzy. Ocalały jedynie:
duża, trzydrzwiowa dębowa szafa i dębowy stół
z salonu, które nie zmieściły się na radziecką
półciężarówkę. Pozostał również wiszący
żyrandol i kilka drobnych rzeczy, stanowiących
cenne pamiątki po byłych właścicielach. Marcie
Kensbock przed nadciągającym wschodnim
frontem udało się zabezpieczyć wszystkie
figurki z kapliczki, ukryła je w domu. W latach
późniejszych odnowiła kapliczkę.
Po wkroczeniu wojsk radzieckich do
miasta, dla mieszkańców domu przy
Karolinowskiej 2 nastały ciężkie czasy. Córka
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Marty, Maria, na początku lutego
1946 roku została wywieziona na
wschód. Jej datę śmierci przyjęto na
rok 1947. Wiele przeszła Marta
Kensbock. Okres komuny był dla
niej czymś niezrozumiałym. Jej
dom, poza prawowitymi
właścicielami, zasiedlono czterema
nowymi rodzinami (25 osób).
Kobieta zachorowała i trafiła do
szpitala w Reszlu, gdzie zmarła 14
października 1956 roku. Jej mąż
Wiktor zmarł 28 lutego 1936 roku i
pochowany został na starym
cmentarzu katolickim przy dzisiejszej ulicy Armii Krajowej. Dziś
w domu mieszka kolejne pokolenie.
Na drzwiach wejściowych, nad
skrzynką na listy wciąż wisi
mosiężna tabliczka z wygrawerowanym
nazwiskiem „V. Kensbock”, [Viktor Kensbock].
Ocalała stara dębowa szafa skrywa rodowe
fotografie oprawione w ramki. Lustro
przywołuje twarze pierwszych właścicieli,
podobnie jak zawieszone na ścianach rodzinne
portrety i imponujący obraz przedstawiający
Ostatnią Wieczerzę. W salonach nadal stoją
warmińskie zdobione piece kaflowe. To
wszystko przywołuje dawne wspomnienia.
Z nowym pokoleniem pojawiły się zmiany.
Na fundamentach młyna wybudowano
pomieszczenie gospodarcze, a na górze taras, z
którego wchodzi się na poddasze mieszkalne,
gdzie dawniej Henke suszył ziarno. Dom przy ul.
Granicznej 2, przy którym dawniej był młyn
poruszany silnikiem Diesla, pomimo, że nie
figuruje w rejestrze zabytków, obecnie stanowi
perełkę dawnej architektury.
Tekst i foto Wojciech Zenderowski

Barczewskie Kalendarium
Ciąg dalszy ze str. 11

odznaczony Dyplomem Honorowym i Medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
18.09.1997 - w Stadninie Koni Lucyny i Andrzeja Ciesielskich w Kierzbuniu odbyły się
pierwsze na Warmii, VIII Mistrzostwa Polski
w Długodystansowych Rajdach Konnych.
23.09.1997 - w barczewskim więzieniu ukazał
się redagowany przez osadzonych, pierwszy
numer gazety –„Aby Do Wokandy”.
25.09.1923 - wybuchł bunt w barczewskim
więzieniu.
26.09.1912 - w Wartenburgu (Barczewie)
w ewangelickiej szkole pod przewodnictwem
inspektora powiatowego pana Fulsta odbyła się
konferencja obwodowa dla nauczycieli.
27.09.1890 - w Wartenburgu (Barczewie)
ukazał się pierwszy numer „Nowin Warmińskich”. Gazeta ukazywała się dwa razy
w tygodniu.
28.09.1912 - zmarł Carl von der Groeben, były
właściciel Marun, znany w Prusach z propolskich postaw.
Wojciech Zenderowski

Informacje

Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej z dnia 27 sierpnia 2012 roku.
Wiceburmistrz Dariusz Jasiński złożył
obszerne sprawozdanie z prac pomiędzy
sesjami. Pomimo wakacji i okresu urlopowego w
gminie prace trwały normalnie a inwestycje
kończone były planowo.
- 31 lipca 2012 roku zakończona została
inwestycja „Budowa sieci wodociągowej do
miejscowości Zalesie,” Inwestycję wykonało
PPUH „ Mel-Kan” sp. Z o.o. z Grudziądza.
Zadanie obejmowało wybudowanie m.in. 2447
mb sieci o średnicy 110mm oraz 1018 mb
o średnicy 90 mm.
- Trwała realizacja inwestycji „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Barczewko i Łęgajny. Stopień zaawansowania
robót szacuje się na około 25% całości
inwestycji.
- Na ukończeniu jest inwestycja „Budowa sieci
wodociągowej w miejscowości Wójtowo –
Nikielkowo - realizacja II ,III, IV etapu budowy
sieci rozdzielczej„.Według informacji
uzyskanych od inspektora nadzoru zakres
zaawansowania prac określa się na 98%.
- Zostało wszczęte postępowanie w sprawie
wyboru projektanta budowy budynku
socjalnego w Łęgajnach. Termin składania ofert
ustalono na dzień o5.09.2012 r.
Dużo miejsca w wystąpieniu wiceburmistrz
Dariusz Jasiński poświęcił naprawie dróg
gminnych i chodników.
- Do końca września zakończona zostanie
budowa chodników w ciągu ulicy Wojska
Polskiego i na ulicy Orzeszkowej. - Trwają
przygotowania dokumentacji projektowo –
kosztorysowej na budowę drogi łączącej ulicę
Warmińską z Osiedlem Słonecznym, termin
realizacji koniec września. - We wrześniu
wybierana będzie najkorzystniejsza oferta
projektowo kosztorysowa na budowę drogi
dojazdowej do Orlika w Barczewie.
- Trwają przygotowania do opracowania
dokumentacji projektowo kosztorysowej na
remont ulicy Ogrodowej w Łęgajnach, koszt
szacunkowy 100 000,00 złotych.
- Remont ulic Klonowej i Migdałowej

w Wójtowie, dokończenie remontu drogi
Nikielkowo - Wójtowo, remont odcinka drogi
w Jedzbarku i remont ulicy Grottgera w
Barczewie wykonane będą zgodnie z planem na
przełomie września i października.
Poza głównymi zadaniami inwestycyjnymi
podpisano szereg umów na działania doraźne
na naszych gminnych drogach. Podpisano
umowę na „ Równanie dróg gruntowych na
terenie gminy Barczewo”. Dotyczy to dróg w
Barczewku, Łęgajnach, Bartołtach Wielkich,
Radostach, Prólach, Barku i Nikielkowie. Na
prace te są zabezpieczone pieniądze.
Zestawienie tabelaryczne zadań remontowych
dotyczących naprawy dróg gminnych
wyszczególnia kwotę zabezpieczającą w budżecie w wysokości 188 778,13 zł. Ogłoszono
przetarg nieorganiczny na „ Dostawę energii
elektrycznej dla oświetlenia drogowego
i obiektów Gminy Barczewo oraz jednostek
pomocniczych”. Dotychczasowy koszt
oświetlenia wynosił 729 463,27 złotego brutto
w 2011 roku. 1 kWh kosztowała nas 0.4235
złotego. Nowa oferta PGE Obrót S.A z Rzeszowa ,która wygrała przetarg wynosi
607 281,20 złotego brutto, co czyni stawkę za
1 kWh w kwocie 0.3216 złotego. W przyszłym
2013 roku za energię w gminie zapłacimy o
122 182,07 złotego mniej.
Na tejże sesji sprawozdanie składał prezes
Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji.
Poinformował radnych o zadaniach inwestycyjnych zakładu i o fakcie zanieczyszczenia
mikrobiologicznego wody pitnej w sierpniu br.
Była to największa awaria systemu
zaopatrzenia w wodę ludności gminy w
ostatnich latach. Zaczęło się 3 sierpnia, kiedy
to nad Barczewem przeszła burza i uszkodziła
dach nad wieżą ciśnień. Z uszkodzonego
poszycia dachowego do wody przedostały się
zanieczyszczenia biologiczne zwierające
bakterie E. Koli. Pomiędzy dachem a lustrem
wody w zbiorniku na wieży ciśnień nie było
dodatkowego zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami w formie plandeki.

Koalicyjny Klub Radnych
3 lipca2012 roku, w Radzie Miejskiej w Barczewie powstał Koalicyjny Klub Radnych, który
zrzesza ośmiu członków, radnych kadencji 2010-2014. Przewodniczącym klubu jest Tomasz
Michałowski, wiceprzewodniczącą Alina Jakończuk, sekretarzem Teresa Lutarewicz. Pozostali
członkowie to : Jarosław Bonus, Zbigniew Chlubicki, Krzysztof Ludwiniak, Teresa Lutarewicz, Urszula
Mosakowska Jerzy Zahorski.
Celem funkcjonowania Koalicyjnego Klubu Radnych jest wzmożona działalność jego członków
na rzecz dobra mieszkańców miasta i gminy Barczewo, zgodna z ustawą o samorządzie gminnym i
Statutem Gminy Barczewo. Do zadań Klubu należy między innymi wspieranie wszelkich inicjatyw
społeczności lokalnej, działalność społeczna, kulturalna, edukacyjna, informacyjna, ekologiczna i
charytatywna. Utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami poprzez uczestnictwo w spotkaniach z
mieszkańcami, uczestnictwo w imprezach rocznicowych, okolicznościowych, kulturalnych oraz
sportowych. Podejmowanie zgłaszanych przez mieszkańców problemów, uwzględnianie
proponowanych przez nich postulatów i zgłaszanie ich do realizacji odpowiednim organom gminy
Osiągnięcie zamierzonych celów jest możliwe dzięki zjednywaniu zwolenników mających na
względzie wszechstronny rozwój miasta i gminy Barczewo bez względu na poglądy i przynależność
organizacyjną oraz ścisła współpraca z organizacjami społecznymi i politycznymi. Dlatego też
zapraszamy wszystkich, którym na sercu leży dobro i rozwój gminy Barczewo na spotkania z
członkami klubu podczas ich dyżurów w barczewskim ratuszu.
Tomasz Michałowski
Przewodniczący Koalicyjnego Klubu Radnych
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Zabezpieczenie to pod wpływem ciężaru
nagromadzonych wód opadowych zostało
zerwane. Zgromadzona woda wraz ptasimi
odchodami wlała się do wody pitnej.
Budowniczowie owych inwestycji nie
przewidywali innych zabezpieczeń na wypadek
podobnej awarii.
Chronologia wydarzeń jest następująca;
- 6 sierpnia sanepid pobiera zgodnie
z harmonogramem próbki wody pitnej do badań
z całej sieci.
- 7 sierpnia w wyniku sprawdzania przez załogę
zakładu automatyki sterowania na wieży ciśnień
stwierdzono uszkodzenie poszycia dachu.
- 8 sierpnia około godz. 12 PPIS zawiadomiła
ZWIK o pojawieniu się bakterii E. Koli w sieci
wodnej Barczewa i decyduje się na drugie
kontrolne badanie wody. Oba pobrania z dnia - 6 i
8 wykazują wynik dodatni + wynik świadczący o
skażeniu świeżym bakterią E. Koli.
- 9 września decyzja PPIS o dezynfekcji sieci.
Tego samego dnia
Burmistrz Barczewa
powołuje Sztab Kryzysowy i Zespół
Koordynujący całość zadań związanych
z informowaniem mieszkańców o zanieczyszc z e n i u w o d y, d o w o z e m w o d y p i t n e j
w beczkowozach i dostarczeniem wody w butelkach. Bratnie zakłady z gmin ościennych
udzieliły doraźnej pomocy w zaopatrzeniu
w beczkowozy. W tym czasie dysponowano 13
beczkowozami. Trwało chlorowanie całej sieci
2% podchlorynem sodu, kontrolowano
dezynfekcję.
- 14 sierpnia burmistrz Barczewa w wywiadzie
radiowym informuje mieszkańców, że woda jest
pozbawiona bakterii poza końcówkami sieci w
Nikielkowie. Następnego dnia jest nowy
komunikat sanepidu, że woda nie nadaje się do
picia. Powstało zamieszanie informacyjne .
W istocie woda nadawała się do picia. Procedury
sanepidu przed ogłoszeniem komunikatu
o zdatności wody do picia nakazują
przeprowadzić badania kontrolne dwukrotnie.
Wynik drugiego badania był w toku.
Prezes Kasprzak powiedział, że awaria
kosztowała nas dodatkowo 50 000 zł, w tym na
zakup wody pitnej 27000 złotych i 23 000 zł. na
badania wody przeprowadzone przez PPIS. Jako
zakład ZWiK jest ubezpieczony na tego typu
awarie losowe. Złożył już wniosek o odszkodowanie do ubezpieczyciela. W uzupełnieniu
informacji o awarii złożonej przez prezesa
Kasprzaka, dyrektor miejskiej przychodni
zdrowia pan Plago powiedział, że w tym czasie
nie było podstaw do niepokojów. Zgłosiły się
2 osoby na leczenie objawowe. Zgłoszenie było
prawdopodobnie wymuszone niepokojem o
własne zdrowie. Badano kał na posiew bakterii.
Nie stwierdzono ostrych zachorowań. Prezes
Kasprzak podziękował wszystkim służbom
i zakładom gminy za okazaną pomoc. Podziękował burmistrzowi Lechowi Nitkowskiemu za
sprawne przeprowadzenie akcji koordynującej.
Podziękował też bratnim zakładom z Olsztyna,
Dobrego Miasta ,Jezioran. Purdy i wsi Kieźliny
za udzieloną pomoc sprzętową.
Jan Krakowiak
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Z życia BUKSU

Nadesłano do redakcji

Kolejny sezon ligowy rozpoczęty!

Sz. P. Mariola Łukowska – Juckiewicz
Redaktor Naczelny
Wiadomości Barczewskich
W nawiązaniu do artykułu „ Wysoko
zawieszona poprzeczka – spacerkiem po
mieście” autorstwa Pana Jana Krakowiaka,
pragnę podziękować za zauważenie naszej pracy
w dziedzinie pielęgnacji terenów zielonych
naszego miasta. Jednakże w woli wyjaśnienia co
do drugiej części wyżej cytowanego artykułu, w
kwestii utrzymania boksów śmietnikowych na
terenie miasta Barczewo uprzejmie wyjaśniam,
iż opisany przez śmietnik usytuowany jest na
terenie gminnym i nie jest on własnością
Wspólnoty administrowanej przez nasz Zakład.
W związku z tym, z mocy prawa, Wspólnota ta nie
może wydawać na jego utrzymanie swoich
środków pieniężnych zgromadzonych na koncie
funduszu remontowego. Informujemy również, iż
nasz Zakład jako administrator gminnego
zasobu lokalowego gminy Barczewo nie posiada
w swoim zasobie boksów śmietnikowych. W
związku z tym nie posiadamy kompetencji, aby
zająć się przedmiotowym boksem śmietnikowym.
Jednakże dbając o estetykę naszego miasta w
okresie jesiennym pracownicy zajmujący się
utrzymaniem zieleni dokonają rozbiórki
szpecącego śmietnika. Nadmieniamy, iż w
ubiegłym roku wspólnymi siłami z Radą Miasta
Barczewo udało nam się wyremontować boks
śmietnikowy przy ulicy Cichej w Barczewie.
Miejmy nadzieję, że i boks śmietnikowy, będący
tematem artykułu, zostanie wyremontowany w
najbliższym czasie. Prosimy o opublikowanie
powyższego sprostowania w następnym numerze
gazety samorządowej Wiadomości Barczewskie.

Po wakacjach wszystkie nasze drużyny
rozpoczęły systematyczne treningi piłkarskie w
swoich kategoriach wiekowych. Najstarsi
zawodnicy z rocznika 2001 i 2002 (Młodzicy)
już rozpoczęli sezon ligowy w dziewięciozespołowej grupie, a ich przeciwnikami są
drużyny: OKS 1945 Olsztyn, Stomil Olsztyn,
Pisa Barczewo, Niedzwiedź Ramsowo, Tęcza
Biskupiec, Start Kozłowo, Korona Klewki oraz
Błękitni Pasym. W pierwszym turnieju (7
września) w Barczewie pokonaliśmy zespół
Stomilu Olsztyn 3:1, oraz Pisę Barczewo 4:0.
Najbliższe mecze rozegramy z OKS Olsztyn,
oraz Tęczą Biskupiec.
Zawodnicy z rocznika 2002 i młodsi (Orlicy)
już niebawem rozegrają pierwsze mecze ligowe
a ich przeciwnikami będą drużyny MKS
Jeziorany oraz Tęczy Biskupiec. W kategorii
Żaków (rocznik 2003 i 2004) rywalizujemy z
drużynami Korki I Biskupiec, oraz Korki II
Biskupiec. Po dwóch turniejach nasza drużyna
BUKS I jest liderem w swojej grupie.

Najmłodsi zawodnicy BUKS-u, a więc
dzieci urodzone w 2005, 2006 oraz młodsze
czynią systematyczne postępy i już są
przygotowywane do rywalizacji ze swoimi
rówieśnikami z innych drużyn.
W dalszym ciągu prowadzimy nabór
zawodników we wszystkich kategoriach
wiekowych zarówno chłopców jak i dziewcząt.
Treningi odbywają się w następujących dniach: Poniedziałki 15.00-16.30 (rocznik 2003 i 2004),
16.30-18.00 (rocznik 2001 i 2002) Orlik przy
szkole podstawowej. - Wtorki 15.00-16.15
(rocznik 2005,2006 i młodsi) Orlik przy szkole
podstawowej
- Czwartki 15.00-16.30 (rocznik 2001 i 2002)
Orlik przy szkole podstawowej
- Czwartki 15.30-17.00 (rocznik 2003 i 2004)
Orlik przy gimnazjum
- Soboty 10.00-11.30 (rocznik 2005, 2006
i młodsi) Orlik przy gimnazjum
Kontakt do trenerów: 509487593, 501162552
Bogdan Caruk

Z wyrazami szacunku
Dyrektor Zakładu Budynków Komunalnych
w Barczewie
Mirosława Jasińska

Wójtowo - Społeczny Komitet
Organizacyjny Pomocy pogorzelcom
z ul. Bławatnej
Społeczny Komitet Organizacyjny w sprawie pomocy pogorzelcom z ul. Bławatnej
w Wójtowie, przeprowadził w dniach od 1.03 do
1.07 2012r zbiórkę publiczną pieniędzy zgodnie
z pozwoleniem burmistrza Barczewa. Zbiórka
była przeprowadzona na obszarze gminy. Formy
prowadzenia zbiórki:1. Dobrowolne wpłaty na
konto utworzone dla zbiórki2. Zbieranie kwoty
pieniężnej w Kościele N.M.P Królowej
Męczenników w Wójtowie. Celem zbiórki była
pomoc w odremontowaniu budynku
mieszkalnego przy ul. Bławatnej 10 w Wójtowie
strawionego przez pożar w lutym 2012r. Za
zebraną kwotę w wysokości 2675,83zł opłacono
państwu Choromańskim fakturę na zakup
elementów konstrukcji drewnianych budynku,
które posłużą do odbudowy strychu. Społeczny
Komitet Organizacyjny w imieniu swoim
i państwa Choromańskich serdecznie dziękuje
wszystkim osobom za okazane serce i wsparcie
finansowe.
Przewodniczący
Komitetu Dariusz Wasilewski
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fot. Archiwum

Sygnał od Czytelnika
W połowie września br., redakcja „Wiadomości Barczewskich” otrzymała zdjęcia wykonane
przez Czytelnika. Jak zaznaczył autor zdjęć, przedstawiają one „przejście dla pieszych” na ul.
Granicznej wykonane przez drogowców. Sprawdziliśmy. Rzeczywiście, w połowie drogi widnieją
wymalowane białe pasy na jezdni oraz informujące o przejściu pionowe znaki drogowe. Zapewne
zgodne z przepisami o ruchu drogowym. Wynika, z tego, że tylko w tym miejscu można przejść z
jednej strony jezdni na
drugą. Uwaga - przed
wjazdem na ulicę
Graniczną widnieje znak
ograniczenia szybkości
do 30 km/h. Co ciekawe,
do tej pory nikt nie
pokusił się o zrobienie
przejścia z ul. Granicznej przez ul.
Kościuszki, gdzie ruch
jest o wiele większy a nie
ma ograniczenia
prędkości.
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Redakcja
Fot. Dariusz Jasiewicz

Przetargi
B U R M I S T R Z
B A R C Z E W A
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości:
DZIAŁKI NIE ZABUDOWANE
PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ.
1. obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo,
działki położone u zbiegu ulic: Harcerskiej i
Lipowej:
Działka Nr 79/7, pow.1232m2
Cena wywoławcza: 86 240,00zł
Działka Nr 79/8, pow.1148m2
Cena wywoławcza: 80 370,00zł
Działka Nr 79/9, pow.1175m2
Cena wywoławcza: 82 250,00zł
Działki objęte są KW Nr OL1O/00012160/9.
2. Obręb ewidencyjny 3 miasta Barczewo,
działki położone u zbiegu ulic: Warmińskiej i
Zielonej:
Działka Nr 3/112, pow.1753m2
Cena wywoławcza: 90 233,00zł
Działka Nr 3/113, pow.1081m2
Cena wywoławcza: 61 795,00zł

Informacje o przetargach
Cena wywoławcza: 46 720,00zł Działki objęte
są KW Nr OL1O/00143149/3.
4. Obręb ewidencyjny Skajboty:
Działka Nr 182/5, pow. 1543m2. Cena
wywoławcza: 38 700,00zł
Działka Nr 182/6, pow. 779m2. Cena
wywoławcza: 21 150,00zł
Działki objęte są KW Nr OL1O/00046409/4.
5. Obręb ewidencyjny Kromerowo:
Działka Nr 176/5, powierzchnia 1204m2
Cena wywoławcza: 38 280,00zł
KW Nr OL1O/00075808/3.
6. Obręb ewidencyjny Barczewko:
Działka Nr 514/2, pow. 1539m2. Cena
wywoławcza: 97 170,00zł
KW Nr OL1O/00011336/7.
Działka Nr 271, pow. 488m2. Cena
wywoławcza: 35 670,00zł
KW NR OL1O/00052091/6.

Działka Nr 3/114, pow.1074m2
Cena wywoławcza: 65 240,00zł

Do cen wywoławczych w/w nieruchomości
został doliczony podatek VAT w stawce 23%.

Działka Nr 3/115, pow.1124m2
Cena wywoławcza: 68 271,00zł
Działki objęte są KW Nr OL1O/00036816/7.

NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA
BUDYNKAMI DAWNEGO MŁYNA
ZBOŻOWEGO
1.Obręb ewidencyjny 3 miasta Barczewo, ul.
Obrońców Warszawy.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektów
wynosi 1108,67m2.
Cena wywoławcza: 180 000,00zł – zwolniona

3. Obręb ewidencyjny Ruszajny:
Działka Nr 165/44, pow.1157m2
Cena wywoławcza: 54 100,00zł
Działka Nr 165/45, pow.1000m2

od podatku VAT.
W skład nieruchomości wchodzą działki:
Działka Nr 78/1 o powierzchni 122m2,
KW Nr OL1O/00130943/5.
Działka Nr 78/3 o powierzchni 218m2, KW Nr
OL1O/00128315/7.
Wybudowane na początku XX w. przylegające
do siebie czterokondygnacyjne budynki
wzniesione są w technologii tradycyjnej
murowanej z cegły ceramicznej. Do budynków
doprowadzona jest instalacja elektryczna,
wodociągowa oraz sanitarna. Budynki
wymagają gruntownego remontu.
Przetarg odbędzie się 16 października 2012
roku w siedzibie Urzędu
Miejskiego w
Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.
Otwarcie przetargu o godzinie 9.00.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek
Urzędu Miejskiego w Barczewie do dnia 11
października 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
p r z e t a r g z u z a s a d n i o n e j p r z y c z y n y.
Szczegółowych informacji dotyczących
nieruchomości oraz przetargu udzielają
p r a c o w n i c y Wy d z i a ł u G o s p o d a r k i
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
Miejskiego w Barczewie:
www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej stanowiącej własność Gminy
Barczewo, położonej w Barczewie, przy ulicy Wojska Polskiego (w północnej części miasta), obręb ewidencyjny nr 2.
Kolejne przetargi odbyły się w terminach: 14.09.2011 r., 19.01.2012 r. 17.04.2012 r. 1.08.2012 r.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
Działka Nr 8/3
Powierzchnia działki 20012m2
Księga wieczysta: OL1O/00012166/1
Cena wywoławcza: 738 000,00zł (w tym podatek VAT) Wysokość wadium: 100 000,00zł Minimalna wysokość postąpienia: 7 380,00zł
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Barczewo, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/316/09 Rady
Miejskiej w Barczewie z dnia 28 września 2009 r. /ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 176 poz. 2412 z dnia
23.11.2009 r. działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem C10P - Teren projektowanej zabudowy przemysłowo-składowej z dopuszczeniem
rzemiosła usługowego, administracji i baz transportowych. Działka położona jest na terenie uzbrojonym w sieci infrastruktury miejskiej: wodociągową
i energetyczną. Dojazd do działki z asfaltowej drogi gminnej. Z ogólnymi i szczegółowymi ustaleniami planu dla sprzedawanej nieruchomości można
zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa tutejszego Urzędu, w pok. nr 19.
Przetarg odbędzie się 16 listopada 2012 roku, o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponadto ponosi w całości koszty
związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia oraz notarialne i sądowe. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie
i wyłączny koszt nabywcy. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wymienionej wyżej kwocie na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo 61 9343 1028 0000 0606 2000 0040.
Wpłata wadium powinna uwzględniać numer działki oraz jej położenie.
Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy do 12 listopada 2012 r. Dowód
wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku przystąpienia do
przetargu jednego z małżonków, gdy nieruchomość ma zostać nabyta do majątku wspólnego małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody
drugiego współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości. W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej, konieczne jest przedłożenie przed
przetargiem dokumentu, z którego wynika upoważnienie przedstawicieli osoby prawnej do reprezentowania jej na przetargu. Wadium wniesione przez
uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w
razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygra. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone
nie później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu. Nabywca wyznaczony w drodze przetargu, cenę nieruchomości
wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa tut. Urzędu pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w. 53 i 54.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej na 60 dni przed wyznaczonym terminem przetargu tj. od 14.09.2012 r. do 15.11.2012 r.
w Urzędzie Miejskim w Barczewie oraz dostępne jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.barczewo.bip.net.pl
Barczewo, 12 września 2012 r
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Wydarzenia

Dożynki Gminne Barczewo - Barczewko - 2012
Ciąg dalszy ze str. 6

Wójtowo” wraz z Radą Sołecką kwota 1 000,00
zł (brutto 1111,00 zł). Ponadto ogłoszono wyniki
konkursu, pt. „Konkurs ekologiczny – Radosty
2012” zorganizowanego w ramach funduszu
sołeckiego, dla poprawę estetyki posesji, przez
sołtysa dla swoich mieszkańców. Komisja:
Halina Bronka – przewodnicząca, Mariola
Łukowska-Junkiewicz i Edward Maciejewski
przyznała : I miejsce Janina Pasieka, II miejsce
Ewie Szumacher, III miejsce Henrykowi Dana,
Stanisławie Furgała i Małgorzacie Guzek.
Wszyscy otrzymali nagrody pieniężne.
Regulamin konkursu plastycznego „Wieś
oczyma dziecka” przedstawił Zbigniew
Kozłowski, a wręczenie dyplomów i nagród
dokonali Burmistrz Lech Jan Nitkowski i Przewodniczący Zbigniew Chlubicki. W kategorii 58 lat: I miejsce zdobyła Natalia Cieślak –
Świetlica wiejska w Ramsowie, wyróżnienia:
Marcelina Cygan – Świetlica wiejska w
Wipsowie i Kinga Michalska – warsztaty
twórcze CKiPG w Barczewie. W kategorii 9-11
lat: I miejsce zdobyła Wiktoria Chojnacka –
Świetlica wiejska w Jedzbarku, II miejsce
Magdalena Ziółkowska Świetlica wiejska w
Ramsowie, III miejsce Martyna Łaszcz –
Świetlica wiejska w Barczewku. W kategorii 1216 lat I miejsce zdobyła Sandra Skrzyńska –
Świetlica wiejska w Ramsowie, Wyróżnienia:
Kinga Jezierska – warsztaty twórcze CKiPG w
Barczewie i Marta Niska – Świetlica wiejska w
Ramsowie. Na koniec uroczystości Burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski w swoim i całej
społeczności podziękował pani Ewie Bąk - sołtys
wsi Barczewka, Radzie Sołeckiej i wszystkim
organizatorom, za wielki trud zorganizowania
tegorocznych dożynek i za to, że naprawdę
potrafią się zorganizować, zmieniając wieś na
lepszą i piękniejszą. W czasie trwania koncert
zespołu „Węgojska Strużka”, do oceny
najpiękniejszego, tegorocznego wieńca
dożynkowego powołana została komisja
konkursowa w składzie: Ryszard Górecki senatora RP, Janusz Cichoń - posła na Sejm RP i
Izabela Smolińska-Letza - wicestarosta powiatu
olsztyńskiego. Komisja podziękowała za
przygotowanie wieńca dla: Sołectwa Maruny,
Skajboty, Wrócikowo, Wójtowo i Ruszajny.
Miejsce III przyznała dla Sołectwa Wipsowo, II

Ciąg dalszy ze str. 11

Mariola Łukowska-Juckiewicz oraz sołtys Ewa
Bąk z Radą Sołecką Barczewka. Na koniec,
prowadząca Lidia Rytelewska ciepło i serdecznie
podziękowała wszystkim, którzy przybyli na
tegoroczne uroczystości dożynkowe, zespołom,
artystom, mieszkańcom Barczewka,
pracownikom CKiPG oraz tym, dzięki którym
mogliśmy miło spędzić czas. Za naszym
pośrednictwem Sołtys i Rada Sołecka
Barczewka składają serdeczne podziękowania
wszystkim mieszkańcom, którzy nie zawiedli i
włączyli się w przygotowanie tegorocznych
Dożynek Gminnych. Serdeczne podziękowania
kierowane są do sponsorów: Janina AlickaMikołajczyk – sklep Barczewko, „Ferma
Drobiu” - Tomasz Dwojak, „Ferma Drobiu”
Dorota Lech Gierulscy, Gospodarstwo Rolne
Andrzej Hanna Gasinowicz, Firma „Pretor”
Olsztyn -Piotr Kłusowski, Piotr Olejarczyk –
sklep Barczewko, Gospodarstwo Agroturystyczne w Barczewku – Danuta Mirosław
Olejnik, Anna i Dariusz Kocik, Irena Langer,
Elżbieta Kozłowska dyrektor Zespołu SzkolnoPrzedszkolno w Łęgajnach, dzieci ze Szkoły
Filialnej w Barczewku, młodzież z Barczewka,
członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z
Barczewka. Ponadto mieszkańcy Barczewka,
Tęgut i Łęgajn w osobach: Barbara Anders, Ewa i
Zbigniew Bąk, Bernard Behrendt, Bolesław
Berdecki, Sylwia Budna, Dariusz Anna
Chachulscy, Urszula Ciak, Agnieszka ĆwiekPetyl, Danuta i Marek Dogoda. Alicja
Dzierzęcka, Dorota i Kamila Grabowskie,
Arnold Goeryk i Halina Piętka, Zenobia
Kosowska, Małgorzata Kosowska-Gawrońska,
Josef Holovin, Maria Kosowska, Krystyna
Keller, Krzysztof Ludwiniak, Jan Luks, Danuta i
Marek Markuszewscy, Urszula Michalska,
Dorota Michalska, Wanda Mikołajczyk, Anna
Pawlaczyk, Monika Miszki, Danuta
Mikołajczyk, Irena Mosoń, Edward Mrozowski,
Magda i Katarzyna Palmowskie, Barbara Pytel,
Krzysztof Tuszyński, Paweł Tuptyński, Beata
Sierpińska-Marcińczyk, Marzena Smolińska,
Piotr Smoliński, Aneta Sobolewska, Anna
Socińska, Helena Socińska, Renata i Leszek
Szczepańscy, Anna Wojtkowska, Maria
Wróblewska.
Wojciech Zenderowski

Barczewo w obiektywie. 100 lat temu

Młyńskim. Kiedy żarna młyńskie przeniesiono
nad fosę, w miejsce pierwszego młyna stanął
prywatny tartak, którego piły poruszała woda.
Działał do roku 1930. Potem, w miejscu gdzie
był i po drugiej stronie stawu urządzono piękny
ogród z ukwieconymi klombami i białymi
ławkami. Tak było do roku 1945.
Wracając do czarno-białej fotografii,
przypomnijmy, że wody stawu Młyńskiego
przez lata służyły za miejsce składowania
dłużyc, które za pomocą wyciągarki znajdującej
się w widocznej, drewnianej wiacie trafiały na
wózek traczny, skąd po szynach transportowane
były przez drogę, prosto pod trakową piłę.
Przyglądając się uważnie fotografii, w głębi
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miejsce dla Sołectwa Radosty, a I miejsce dla
Sołectwa Barczewo, zdobywcy otrzymali
dyplomy i nagrodę pieniężną. Po nagrodzeniu
dożynkowego wieńca, rozpoczęła się część
artystyczna zespołów z Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie. Jako pierwsi
wystąpiły najmłodsze solistki: Basia Jakubiak i
Żaneta Żokowska. Kolejnymi był duet Agnieszki
Chojnowskiej i Anny Jakończuk – instruktorek
zespołów muzycznych. Na konie Magdalena
Łowkiel wykonała ze swego repertuaru kilka
utworów przygotowanych na tę okazje. W czasie
koncertu odbyły się konkursy w dwóch
kategoriach. W pierwszym, dla dorosłych
zebrani mieli okazję gromko kibicować
zawodom miejscowych strażaków, sołtysom z
Gminy Barczewo w rzucie w dal – snopem żyta.
W kategorii dla młodszych było m.in.
przeciąganie liny (chłopcy kontra dziewczynki)
czy picie na czas napoju przez słomkę.
Dla miłośników z wyszukanym repertuarem
wystąpił z koncertem zespół „RockeFeler” z
Biskupca w składzie: Piotr Korzeniewski –
wokal, Robert Tokarski – bas, Sylwester
Tokarski – gitara, Daniel "CICHY" Cichowski –
gitara i Adam Grzelak - perkusja. Natomiast
ostatnim wykonawcą był zespół „Jeden plus
Jeden” - Wiktor Łuszczyński z córką Katarzyną z
Barczewa, zaśpiewali piosenki z półki muzyki
biesiadnej.
Organizatorzy tegorocznych
dożynek zapewnili nie tylko rozrywkę dla
najmłodszych, czy liczne konkursy, a przede
wszystkim świetną zabawę. Natomiast liczne
stoiska swoimi wyrobami przyciągały
zwiedzających. Można było skorzystać
różnorodnych przysmaków domowego wyrobu,
chleba ze smalcem, czy pysznego miodu.
Wymieńmy stoiska: Wystawa Płodów Rolnych z
Barczewka, Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie, „Nasz Olsztyniak.pl”,
Gospodarstwo Pasieczne „Maja i Gucio” Piotr
Kiejdo, Rzeźba – Ryszard Pietrzak Barczewko85, Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”. Swoje
stoiska zaprezentowały Sołectwa z: Barczewka,
Ruszajn, Radost, Kromerowa, Wójtowa,
Wrócikowa, Skajbot, Ramsowa, Niedźwiedzia i
Wipsowa.
Organizatorami Gminnego Święta
Plonów, które odbyły się w Barczewku byli:
Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski,
dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy

możemy dostrzec budynek, wybudowany na
potrzeby szkoły powszechnej zwanej
Elementarschule (Katholische Volksknabenschule). Obecnie mieści się w nim plebania
parafii św. Anny. Po prawej stronie widoczne jest
skrzydło dawnego zamku biskupiego, w którym
w latach późniejszych, po remoncie, mieściła się
szkoła ewangelicka, a na koniec służył jako
budynek produkcyjny Włókienniczej
Spółdzielni Pracy „Warmianka”. Między
dzisiejszą plebanią a dawnym budynkiem szkoły
ewangelickiej widoczny jest dawniejszy dom
parafialny. Natomiast parterowy budynek o
białym szczycie z chwilą pobudowania służył
państwowej straży pożarnej. Wyróżniała go
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drewniana wieża wystająca ponad dach służąca
do suszenia węży pożarniczych. Tym samym
celom, służył po wojnie.
Druga fotografia wykonana została niemal z
tego samego miejsca co pierwsza. Dziś trudno
rozpoznać to miejsce. Na wodach stawu nie ma
pływających dłużyc. Zamiast tego mamy
wspaniały widok z fontanną, promenadą i
ławkami, amfiteatrem i zadbane, wysadzone
kwiatami miejsce, idealne do wypoczynku, które
wyrosło w miejscu przedwojennego parku
miejskiego.
W. Zenderowski

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łęgajnach
informuje o realizowanym projekcie pt.
“Podnoszenie kompetencji nauczycieli ZSP w Łęgajnach”
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji 12 nauczycieli (10K, 2M) z Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Łęgajnach od 02.01.2012 do 31.12.2012 roku. W ramach wsparcia nauczyciele
korzystają z doskonalenia zawodowego w krótkich formach - łącznie 320h zajęć w czterech blokach
tematycznych: IT, Emisja głosu w pracy nauczyciela, Ewaluacja wewnętrzna i autoewaluacja,
Opieka psychologiczno – pedagogiczna. Zajęcia prowadzone są w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Łęgajnach.
Ponadto dla nauczycieli zostaną zapewnione materiały i pomoce dydaktyczne.

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA!
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Biuro Projektu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach, Łęgajny ul. Ogrodowa 7, 11-010 Barczewo
tel. (089) 514 4242 fax: (089) 514 47 01 e-mail: splegajny@wp.pl www.zsplegajny.pl

DRODZY RODZICE!
serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów 5 i 6 klasy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach do wzięcia udziału w projekcie
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
EGZAMIN NAM NIESTRASZNY

Rekrutacja uczestników od 01 do 21 września 2012
W ramach projektu zostaną zrealizowane DODATKOWE BEZPŁATNE ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO - WYRÓWNAWCZE
PRZYGOTOWUJĄCE DO SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY.
Zajęcia składają się z BLOKU MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZEGO oraz BLOKU HUMANISTYCZNEGO.
Głównym celem projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych dla uczniów/uczennic w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w
Łęgajnach oraz podniesienie wyników sprawdzianu szóstoklasisty. W ramach realizowanego projektu zostanie zapewniony dla dzieci
transport oraz poczęstunek.

Człowiek – najlepsza inwestycja!
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o kontakt, jak również serdecznie zapraszamy do biura
projektu w celu zapisania dzieci.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W ŁĘGAJNACH, Łęgajny ul. Ogrodowa 7, 11 – 010 BARCZEWO
Tel.: (89) 514 42 42, e-mail: zsplegajny@wp.pl
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NIEPUBLICZNY ZESPÓŁ SZKÓŁ I PLACÓWEK
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE * NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA*
NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM
11-010 BARCZEWO RAMSOWO 87895145710 605066545 ORGAN PROWADZĄCY: JAN MARCIN MALINOWSKI

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA!
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie w ramach Priorytetu IX. Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z
grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

pt. „INTERAKTYWNE KSZTAŁCENIE SP W RAMSOWIE”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W ramach realizowanego projektu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Ramsowie stworzy
warunki równych szans edukacyjnych dla dzieci szkolnych z klas IV - VI,
a także zapewni maksymalny rozwój dzieci z gminy Barczewo poprzez udział dziecka w
zajęciach edukacyjnych.
Biuro projektu
Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Ramsowie
Ramsowo 87, 11-010 Barczewo

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

