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WYDARZENIA
Konkurs fotograficzny
15.11.2007 r. rozstrzygnięty został
pierwszy konkurs fotograficzny.
Wpłynęło około 40 fotografii,
przedstawiających różne zakątki naszej
gminy.
Czytaj str.16

OPINIE
W 89 rocznicę...

WYWIADY

INFORMACJE

Święto Niepodległości Polski
fot. Zbigniew Kozłowski

Wystawa w salonie muzycznym
Na wniosek Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie, Rada
Miejska ogłosiła rok 2007 „Rokiem
Księdza Walentego Barczewskiego –
Czytaj str.5
Foto Piotr Mostek

„Jedenasty listopada 1918 roku. Wczoraj na warszawskim dworcu Lubomirski i Koc
witali Piłsudskiego, zwolnionego z więzienia, dziś premier rządu lubelskiego – Daszyński
i dowódca Polskiej Organizacji Wojskowej – Śmigły-Rydz oddali się do dyspozycji
Piłsudskiego. Na froncie zachodnim podpisano zawieszenie broni, kończące działania
zbrojne I wojny światowej. Ludność polska rozbrajała wojska niemieckie i austriackie.”
„Droga do 11 listopada – odzyskania niepodległości – krętą i długą była dla
ówczesnych. Prowadziły do niej wieki polskiego męstwa i walki o granice państwa”.
„Dzieje nasze to: zwycięstwa pod Płowcami, Grunwaldem, Pskowem, Kłuszynem,
Kircholmem, Podhajcami, Chocimiem… i ciągła walka”.

“Grunt na medal “
Polska Agencja Informacji i Inwestycji
Zagranicznych, we współpracy z
Marszałkami Województw, ogłosiła II
edycję Ogólnopolskiego konkursu „Grunt
na medal” 2007
Czytaj str. 11

fot. Zbigniew Kozłowski

My,

barczewianie, również o tym
pamiętamy i dlatego co roku składamy
należny hołd.
Jedenastego listopada 2007 roku, w
kościele św. Anny uczestniczyliśmy w
mszy, celebrującej kolejną rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Pochyliliśmy głowy, my, zwykli ludzie,
pochylili wybrani przez nas, by stanowić w
naszej gminie władzę i prawo. Wszyscy
musieliśmy zastanowić się nad tym, czy
pamiętamy o trudzie pokoleń, które
przywróciły nam wolność. Czy godnie
korzystamy z tej wolności?
We mszy św. uczestniczył zespół
„KRESOWIACY”, który zaprezentował

swój repertuar podczas charytatywnego
koncertu po kościelnych uroczystościach.
„Kresowiacy” to jeden z najstarszych
zespołów polskich na Białorusi, działający
od 1989 roku. Wykonuje utwory religijne,
patriotyczne, ludowe, a także klasyczne.
Zespół został uhonorowany tytułem
„Zasłużony dla kultury Polskiej”.
Kierownikiem zespołu jest Stanisław
Januszkiewicz.
Podczas koncertu zbierane były
dobrowolne ofiary, z przeznaczeniem na
pomoc świąteczną dla dzieci pochodzenia
polskiego na Białorusi.
Redakcja

Informacje
Wykaz przestępstw popełnionych i ujawnionych we wrześniu 2007 r. na terenie działania komisariatu policji w Barczewie

BARCZEWO

KRONIKA
POLICYJNA
- 3 września 2007 r., po wybiciu szyby
wystawowej, dokonano włamania do DH
Pawilonik, przy ul. A. Mickiewicza w
Barczewie. Zabrano 13 damskich torebek i
plecak, o łącznej wartości 1.200,00 zł.
W wyniku penetracji terenu, ustalono
sprawców, przedstawiono im zarzuty, a
następnie zastosowano środek
zapobiegawczy w postaci tymczasowego
aresztowania. Skradzionego mienia nie
odzyskano.
Sprawcami okazali się dwaj mieszkańcy
Barczewa. Dodatkowo mieszkance Barczewa
przedstawiono zarzut przyjęcia na
przechowanie skradzionego mienia.
- W nocy, z 4/5 października 2007 r., w
Marunach, gm. Barczewo, dokonano
kradzieży siatki ogrodzeniowej, o łącznej
wartości 260,00 zł.
W wyniku działań, podjętych przez KP w
Barczewie, zatrzymano jednego sprawcę i

odzyskano utracone mienie. Sprawca przyznał
się do popełnienia ww. przestępstwa.
- 15 września 2007 r., w sklepie Biedronka,
przy ul. Mickiewicza w Barczewie, sprawca
zagroził sprzedawczyniom użyciem przemocy
(rozbój) i dokonał kradzieży art. spożywczych,
o wartości około 250,00 zł.
Ponadto, tego samego dnia, dokonano
włamania do mieszkania znajdującego się w
pobliżu tego sklepu (wybito szybę) i kradzieży
lampy naftowej oraz innych rzeczy, o wartości
zabytkowej 330,00 zł.
Rodzice pokrzywdzonej wskazali sprawcę,
który przyznał się do popełnienia zarzucanych
mu czynów, odzyskano utracone mienie (lampę
naftową) i wystąpiono z wnioskiem o
zastosowanie środka zapobiegawczego w
postaci tymczasowego aresztowania. Sąd
zwolnił sprawcę, jednak ten niedługo cieszył się
wolnością, gdyż został zatrzymany za
popełnienie podobnych przestępstw na terenie
działania Komisariatu Policji w Biskupcu.
- 22 września 2007 r., przy ul. Smętka w
Barczewie zatrzymano kobietę, która –
znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,5 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu) –
kierowała samochodem marki Subaru Legacy.
Sprawczyni zostało zatrzymane prawo jazdy i
wszczęto wobec niej postępowanie
przygotowawcze.

Komunikat Burmistrza Barczewa
Przypominam, że dowody osobiste wydane
przed dniem 1 stycznia 2001 r. zachowują
ważność do dnia 31 grudnia 2007 r. Tym
samym książeczkowe dowody osobiste nie
będą stanowiły dokumentu tożsamości.
Do wniosku o wymianę dowodu osobistego
należy przedłożyć:
1. dwie aktualne, wyraźne i jednakowe
fotografie o wymiarach 35x45 mm
przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i
okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób,
aby ukazywały głowę w pozycji lewego
półprofilu i z widocznym lewym uchem, z
zachowaniem równomiernego oświetlenia
twarzy ( fotografia inna niż do paszportu),
2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie
dowodu osobistego,
3. odpis skrócony aktu urodzenia – w

przypadku osób, które nie wstąpiły w
związek małżeński,*
4. odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z
adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,*
5. na żądanie organu – poświadczenie
obywatelstwa polskiego lub inny dokument
potwierdzający posiadanie obywatelstwa,
jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą
wątpliwości co do obywatelstwa osoby.
* - do wniosku nie dołącza się dokumentów
wymienionych w pkt. 3 i 4 jeżeli sporządzone
zostały w Urzędzie Stanu Cywilnego w Barczewie.
Złożenie wniosku o wydanie dowodu
osobistego oraz odbiór dowodu osobistego
wymaga osobistego stawiennictwa
wnioskodawcy.

Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

- 22 września 2007 r., sprawcy, jeżdżąc
samochodem, zniszczyli murawę boiska,
znajdującego się przy gimnazjum (ul.
Północna w Barczewie). W wyniku czynności
operacyjnych dokonano zatrzymania
sprawców (dwóch mieszkańców Barczewa),
którzy przyznali się do zarzucanego im czynu.
- 23 września 20007 r., przy ul. Warmińskiej
w Barczewie, sprawca dokonał rozboju
(uderzył pokrzywdzonego w głowę), a
następnie kradzieży telefonu komórkowego i
zapalniczki o łącznej wartości 250 zł.
Na podstawie rysopisu podanego przez
świadków zdarzenia ustalono personalia
sprawcy, a następnie dokonano zatrzymania i
przedstawiono mu zarzuty popełnienia ww.
przestępstwa. Sprawca – mieszkaniec
Barczewa – przyznał się do popełnienia
zarzucanego mu czynu, w związku z tym
zastosowano środek zapobiegawczy w
postaci tymczasowego aresztowania.
- 26 września 2007 r., w Barczewie,
policjanci, podczas akcji przeprowadzonej
wspólnie z pracownikami Urzędu
Skarbowego, zatrzymali sprawcę
(mieszkankę Barczewa), który popełnił
wykroczenie skarbowe. Podczas zatrzymania
sprawczyni posiadała 393 paczki papierosów
bez polskich znaków akcyzy skarbowej.
- 26 września 2007 r., przy ul. Mickiewicza
w Barczewie zatrzymano sprawcę, który –
znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,6 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu) –
kierował rowerem. Wobec sprawcy wszczęto
postępowanie przygotowawcze.
- 26 września 2007 r., w Barczewku, gm.
Barczewo zatrzymano sprawcę, który –
znajdując się w stanie nietrzeźwości (0,8 mg/l
alkoholu w wydychanym powietrzu) –
kierował rowerem. Wobec sprawcy wszczęto
postępowanie przygotowawcze.
- 26 września 2007 r., zatrzymano sprawcę,
który – znajdując się w stanie nietrzeźwości
(1,56 mg/l alkoholu w wydychanym
powietrzu) – kierował samochodem marki
Mercedes. Wobec sprawcy wszczęto
postępowanie przygotowawcze.
Komendant
Komisariatu Policji w Barczewie
KMP w Olsztynie
kom. mgr Robert Ostaszewski
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Kultura
Statuetka Królewny Łyny

fot. Zbigniew Kozłowski

Danuta Zielonka - zasłużona kulturze

26 października bieżącego roku, w Sali
Sesyjnej Starostwa Powiatowego odbyła się
Inauguracja Roku Kulturalnego. Zaproszeni
goście mogli obejrzeć spektakl Wspaniałego
Teatru Bez Nazwy, wernisaż wystawy
fotograficznej „Pejzaże Warmińskie”
Andrzeja Waszczuka i uczestniczyć w
uroczystości wręczenia Statuetek Królewny
Łyny, które Kapituła przyznaje zasłużonym
działaczom kultury w powiecie olsztyńskim.
Pani Danuta Zielonka była jedną z trzech
osób, które nagrodzono.
Jest zodiakalnym Strzelcem, czyli osobą:
energiczną, idącą przez życie z uniesioną głową,
w stosunku do bliźnich szczerą, otwartą i
serdeczną. Co ma w sercu…to gości na jej
ustach. Aby zweryfikować te informacje
zaprosiłam panią Danutę na rozmowę.
W tym roku została Pani wyróżniona tytułem
Honorowego Barczewianina roku 2006. Teraz z
kolei otrzymała Pani od Kapituły Starostwa
Powiatowego Statuetkę Królewny Łyny za
działalność kulturalną w powiecie olsztyńskim.
Niewiele osób może poszczycić się takimi
sukcesami, więc proszę zdradzić, na czym
polega sekret osiągania tych sukcesów?
- Sekret sukcesu. To jest trudne, ale
sympatyczne pytanie. Nigdy nie lubiłam się
chwalić, ale wracając do pytania, od kiedy
zaczęłam swoją pracę zawodową, zaczęłam
równocześnie działania na rzecz społeczeństwa
barczewskiego, bo kocham to miasto, chociaż
się tu nie urodziłam. Całe swoje życie
poświęcam pracy społecznej. Kiedyś były to
czyny społeczne, np. praca przy budowie hali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Barczewie, budowa strażnicy, budowa stacji
pogotowia ratunkowego i jeszcze więcej. Kiedy
zakończyłam pracę zawodową, pierwszy
odruch był taki, że poświęcę czas dla rodziny, na
swoje hobby, robótki ręczne, ale bardzo szybko
zauważyłam, że brakuje mi kontaktu z ludźmi. I
stało się tak, że zebrała się grupa ludzi i
postanowiliśmy założyć stowarzyszenie i
działać w nim. Kiedy już powstało, zaczęliśmy
się zastanawiać, kogo wypromować. Przyszedł
nam do głowy Feliks Nowowiejski. Tak to się
zaczęło i trwa osiem lat. Mam duszę
społecznika. Wyniosłam to z domu, bo mój tato
był społecznikiem. Pewne rzeczy wynosi się z
domu i trudno się ich potem pozbyć.
Jak najbliższe otoczenie odbiera Pani sukcesy
i czy ma Pani wsparcie ze strony rodziny, jeśli
tak, to na czym ono polega?
- Jeśli chodzi o wsparcie, to mam bardzo duże.
Przede wszystkim męża, dzieci, w tym również

zięciów, których traktuję jak synów. Ale
szczególnie pomaga mi mąż. Dokądkolwiek
muszę jechać, mąż mnie wszędzie wozi.
Poświęca swój czas, ale także podpowiada mi
niektóre rozwiązania w pracy społecznej. Cała
rodzina funkcjonuje tak, że uzupełniamy się. Ile
razy poprosiłam zięciów, na przykład o pomoc
w przygotowaniu blejtramów, zawsze ją
otrzymałam – odkładali swoje zajęcia, by
spełnić moją prośbę. Dla mnie najważniejsze
jest, żeby rodzina mogła być zawsze razem. A
jak odbierają moje sukcesy? Cieszą się, że moja
praca społeczna została zauważona i
nagrodzona. Na pewno było to dla nich także
zaskoczenie, ale miłe. Tak odbierają to również
członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich, którzy pomagają mi w pracy
stowarzyszenia i tu należy im się
podziękowanie.
Proszę o parę słów o tym, czym się zajmuje
p r z e w o d n i c z ą c a R a d y O rg a n i z a c j i
Pozarządowych i prezes Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich?
- Zacznę od stowarzyszenia. Jako prezes
stowarzyszenia pierwszy rok poświęciłam na
szkolenia, gdyż po transformacji w Polsce
trzeba było przyswoić sobie zasady demokracji.
W związku z tym jeździłam na różnego rodzaju
szkolenia. W tym czasie stwierdziłam, że w
pojedynkę nie da się zrobić nic, musi być
integracja społeczeństwa. Działałyśmy z panią
Krysią Lech i postanowiłyśmy zintegrować
istniejące na naszym terenie stowarzyszenia. Od
2000 roku zaczęłyśmy organizować Forum
Stowarzyszeń. Doprowadziłyśmy do
podpisania porozumienia między organizacjami
pozarządowymi, później zrobił to powiat.
Forum Organizacji Pozarządowych miało na
celu przekazywanie informacji prawnych
dotyczących stowarzyszeń, a także pokazanie,
że kilka organizacji może zrobić więcej i to się
zaczęło udawać. Ogólnopolski Festiwal Muzyki
Chóralnej jest tego najlepszym dowodem. Z
czasem powstawały nowe pomysły, jak plener
malarski i wystawa poplenerowa, zbiórka
żywności pod hasłem „Podziel się posiłkiem” i
coroczne zbiórki przedświąteczne, z których
najbliższą planujemy na 30 listopada. Jako
stowarzyszenie byliśmy współorganizatorami
Dni Rodziny ze Szkołą Podstawową nr 1 w
Barczewie, Powiatowego Przeglądu Grup
Teatralnych „O Laur Złotej Kaczki” oraz innych
imprez okolicznościowych. Może
zorganizowalibyśmy więcej imprez
samodzielnie, ale nie mamy odpowiedniego
lokalu.
Życie przynosi nam chwile radosne i smutne,
momenty przełomowe, które niejednokrotnie
zmieniają nasze nastawienie do życia i świata.
Czy w Pani życiu wystąpiły takie momenty?
- Tak, kiedy zostałam zwolniona z pracy ze
względów politycznych. Może za wiele
wiedziałam i stałam się niewygodnym
partnerem we współpracy, bo jako pracownik
otrzymywałam wiele podziękowań, pochwał i
nagród, szczególnie za pracę społeczną. Byłam
wielokrotnie odznaczana, m.in. orderami
Odrodzenia Polski począwszy od brązowego
Krzyża Zasługi, kończąc na Krzyżu
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Mam

też medale brązowy, srebrny i złoty za zasługi
dla pożarnictwa, gdyż udzielałam się jako
sekretarz Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych. Znajduje się wśród odznaczeń
również złota odznaka Zasłużony dla Warmii i
Mazur, wręczona mi przez wojewodę
warmińsko-mazurskiego. Nie sposób
wszystkich wymienić. Naprawdę było mi w
tamtym momencie ciężko, ale znaleźli się ludzie
z Jezioran, którzy podali mi pomocną dłoń.
Jestem im wdzięczna, mimo, że nie
skorzystałam z propozycji pracy. Inny moment,
bardzo osobisty, to śmierć rodziców. Mój tato
był nie tylko ojcem, ale również przyjacielem.
On mnie wspierał w wielu działaniach, w
chwilach zwątpienia podnosił na duchu. Z
chwilą jego śmierci odczułam wielką pustkę. Z
tatusiem mogłam porozmawiać na tematy
zawodowe. Kochałam ich oboje, a każde z nich
dawało mi od siebie to, co było najważniejsze,
miłość i opiekę. Jeśli chodzi o chwile radosne.
Są zawsze wtedy, kiedy coś się uda. Uważam, że
festiwale, które się udały, choć wymagały wiele
trudu ze strony organizatorów, wraz z radością
uczestników przynoszą zadowolenie.
Gdyby Pani mogła cofnąć czas, czy
zmieniłaby Pani coś w swoim życiu?
- Trudne pytanie. Chyba nie. Tak, nic bym nie
zmieniła.
Jest Pani osobą otwartą na wszelkie
inicjatywy społeczne, zawsze tam, gdzie Pani
potrzebują, czuwa Pani nad realizacją działań
społecznych, czuwa Pani nad ogniskiem
domowym, kiedy znajduje Pani czas na
wypoczynek i
jaki jest ulubiony rodzaj
wypoczynku?
- Po załatwieniu wszystkich spraw. Mam
zawsze zaplanowany dzień tak, aby znalazł się
w nim czas na wypoczynek. Wypoczywam przy
dobrym filmie, książce i robótkach ręcznych,
które uwielbiam. Kiedyś wyszywałam,
wykonywałam gobeliny, a teraz wykonuję
stroiki świąteczne i okolicznościowe, to zależy
od pory roku.
Zbliżają się Andrzejki. Tego dnia, zgodnie z
tradycją, święty Andrzej uchyla rąbka tajemnic
za sprawą znaków-wróżb. Jaki jest Pani
stosunek do wróżb i przesądów. Czy mają one
wpływ na nasze postępowanie?
- Lubię posłuchać. Nieraz się spełniają.
Ogólnie zawsze interesowała mnie astrologia,
choć obecnie mniej czasu poświęcam temu
zagadnieniu. Są to bardzo ciekawe rzeczy.
Lubię czytać horoskopy.
A pasjanse?
- Lubię układać pasjanse komputerowo.
Wtedy wyłączam się z życia i doładowuję
akumulatory.
Pozostając w nastroju magii zapytam, o czym
marzy kobieta sukcesu?
- Wyjechać gdzieś w daleką podróż. Najdalej
byłam za Renem. Pociąga mnie Europa:
Hiszpania, Paryż, Rzym. Azja też mnie
fascynuje, ale mniej. Tak beztrosko pojeździć po
świecie…Może to jest nierealne, ale pomarzyć
dobra rzecz.
Życzę Pani spełnienia tych marzeń i dziękuję
serdecznie za rozmowę.
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Informacje
Prace za 2 300 000 zł wykonano w Barczewie

Od pomysłu do realizacji
Zacharewicz z udziałem
radnych wręczyli dyplomy –
p o d z i ę k o w a n i a
przedstawicielom
Wykonawcy oraz Inwestora.
Pan Włodzimierz Klik p.o.
dyrektora Zarządu
Melioracji i Urządzeń
Wodnych odebrał z rąk
burmistrza statuetkę anioła Przyjaciela Gminy
Barczewo.
Jako burmistrzowi jest mi
Foto Piotr Mostek
niezwykłe miło
p o i n f o r m o w a ć
Po kilku miesiącach intensywnych prac,
mieszkańców,
że Zarząd Melioracji i
27 września 2007 r. zakończono dwa
Urządzeń
Wodnych
przystąpił do realizacji
zadania inwestycyjne na ciekach
złożonego
i
wielokrotnie
monitowanego
podstawowych.
przeze
mnie
wniosku
z
27
lipca
2005 roku.
Pierwsze to odbudowa zbiornika
W
dniu
10
października
2007
roku, p.o.
retencyjnego przy Zakładzie Karnym w
Barczewie. Powierzchnia zbiornika 1,84 ha
- wykonano wykopy urobku o kubaturze
12525 m3. Umocniono brzegi kiszką
faszynową oraz płytami betonowymi,
wykonano darniowanie i obsiew skarp. Od
ulicy Kraszewskiego do ulicy Klasztornej
wykonano chodnik z kostki betonowej.
Ogólny koszt wykonanych robót wynosił
412 527 zł, w tym z środków Unii
Europejskiej 313 000 zł, z budżetu Państwa
99 518 zł. Wykonawcą był Zakład
Projektowo – Wykonawczy H-BUD z
Sopotu, a Inwestorem Urząd
Marszałkowski, w imieniu którego
występował Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Olsztynie.
Aktualnie przygotowywana jest umowa,
na mocy której obiekt zostanie przekazany
miastu do użytkowania i eksploatacji.
Druga, zakończona na terenie gminy
inwestycja, to Odtworzenie –
Kształtowanie przekroju poprzecznego i
podłużnego koryta rzeki Pisa (czyszczenie
dna i brzegów rzeki) na długości 8 km 986
mb na odcinku Barczewo – Barczewko.
Zakres robót obejmował mechaniczne
wydobycie urobku w ilości 52 728 m3 wraz
z rozplantowaniem, wykoszenie 25,3 ha
chwastów oraz umocnienie brzegów na
odcinku 600 mb kiszką faszynową.
Wartość całej inwestycji to 1 205 525 zł, w
tym środki Unii Europejskiej 888 587 zł,
środki z budżetu Państwa 316 938 zł.
Wy k o n a w c ą b y ł r ó w n i e ż Z a k ł a d
Projektowo – Wykonawczy H-BUD z
Sopotu, a Inwestorem Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Olsztynie.
W dniu odbioru inwestycji, tj. 27
września 2007 roku w sali narad burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski oraz
przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta
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Foto Piotr Mostek

dyrektora Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych pan Włodzimierz Klik, w
obecności wykonawcy projektu, pana
Hieronima Szukalskiego, poinformował,
że przystąpiono do realizacji projektu
technicznego Odbudowy rzeki Kiermas w
Barczewie. Odcinek do odbudowy to 3 km
400 mb od kładki na ulicy Targowej do
Straży Pożarnej i do połączenia rzeki
Kiermas z Kanałem Pisa, na wysokości
Starej Oczyszczalni Ścieków.
Termin realizacji dokumentacji
przewidziany został na 15 grudnia 2007
roku, a realizacja inwestycji w latach 2008
– 2010 z środków Unii Europejskiej i
budżetu Państwa. Wybrano opcję
umocnienia skarp gabionami (jak w kanale
Młyńskim) o nachyleniu skarp 1:1,5.
Serdecznie dziękuję kolegom z Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych za
zrozumienie potrzeb naszego miasta,
dotyczących rewaloryzacji urządzeń
wodnych.
Jednocześnie informuję, że z środków
zewnętrznych, z dotacji 400 000 zł z

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w ramach programu
operacyjnego „Dziedzictwo Kulturowe”
priorytet I Rewaloryzacja zabytków
nieruchomych i ruchomych oraz środków
własnych Parafii św. Anny trwają prace
remontowe dachu kościoła.
Również w bieżącym roku, w ramach
programu operacyjnego „Dziedzictwo
Kulturowe” w ramach naboru ze stycznia
2007 roku, pozycja 148 numer wniosku
3345, którego beneficjentem było Muzeum
Warmii i Mazur w Olsztynie, przyznano
środki w kwocie 300 000 zł na remont
kapitalny dachu z rewaloryzacją pokrycia
dachu wieży kościoła poewanegelickiego
w Barczewie. Roboty na dachu kościoła
trwają i zostaną zakończone w bieżącym
roku. Po zakończeniu robót zwrócę się do
Rady Miejskiej o podjęcie uchwały oraz
u d z i e l e n i e
pełnomocnictwa w
sprawie wystąpienia do
dyrektora Muzeum Warmii
i Mazur w Olsztynie oraz
marszałka Sejmiku
Województwa Warmińsko
– Mazurskiego o
przekazanie kościoła
poewanegelickiego gminie
Barczewo.
Reasumując informuję,
że na terenie miasta i
gminy w roku bieżącym z
środków zewnętrznych
wykonane będą roboty na
różnych obiektach za kwotę ponad 2 mln
300 tys. zł i dodam, że samo nic się nie
dzieje.
Lech Jan Nitkowski
Burmistrz Barczewa
Foto Piotr Mostek
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Wydarzenia
W Roku Księdza Walentego Barczewskiego

Wystawa w salonie muzycznym
W 2007 roku mija 60 rocznica
nadania naszemu miastu nazwy
Barczewo.
4 grudnia 1946 roku, decyzją
Miejskiej Rady Narodowej w
Wartemborku, podjęto uchwałę o
zmianie nazwy miasta na aktualną,
a nazwę miejscowości Stary
Wartembork na Barczewko.
Urzędową datą zmiany nazwy
miasta na Barczewo jest 1 lutego
1947 roku.
Na wniosek Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich w
Barczewie, Rada Miejska ogłosiła
rok 2007 „Rokiem Księdza
Walentego Barczewskiego – Foto Piotr Mostek
patrona naszego miasta”. Obchody
rozpoczęto 8 listopada 2007 r., o
opowiedział o księdzu i całej rodzinie
godz. 17.30,
otwarciem w Salonie Barczewskich, ich patriotyzmie i polskości.
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego –
Po oficjalnym akcencie, nadszedł
Muzeum w Barczewie, wystawy poświęconej upragniony moment dla biorących udział w
księdzu Walentemu Barczewskiemu. Fakt ten konkursie, czyli ogłoszenie wyników i
łączy się niejako z datą 11 listopada 1918 roku przyznanie nagród. Pani Danuta Zielonka
– 89 rocznicą odzyskania przez Polskę poinformowała o podsumowaniu konkursu
Niepodległości.
plastycznego i literackiego, który był
Organizatorzy obchodów – władze miasta ogłoszony przez SIO w Barczewie, na cześć
Barczewo, Stowarzyszenie Inicjatyw o b c h o d ó w R o k u k s . Wa l e n t e g o
Obywatelskich oraz Centrum Kultury i B a r c z e w s k i e g o . P r o t o k ó ł w y n i k ó w
Promocji Gminy – nadają dużą rangę przedstawiła Danuta Łowkiel, członek
wydarzeniu.Rozpoczynając spotkanie, komisji konkursowej.W konkursie wzięły
serdecznie, lecz z drobną tremą, powitałam udział 103 osoby: 37 uczniów klas I-III i 45
wszystkich gości, zgromadzonych w Salonie uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1
Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego, po im. F. Nowowiejskiego w Barczewie, których
czym całe spotkanie poprowadziła pani opiekunkami były nauczycielki: Stefania
Danuta Zielonka – prezes SIO w Barczewie, Bogdanowicz, Małgorzata Mielniczuk i
która imiennie przywitała szacownych gości: Maria Zabłocka. Z Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
współorganizatora imprezy – panią Mariolę Warmińskiej do konkursu swoje prace
Łukowską dyrektora CKiPG w Barczewie, zgłosiło 17 uczniów, którzy tworzyli pod
panią Elżbietę Zacharewicz przewodniczącą okiem nauczycielki Alicji CzarneckiejRady Miejskiej, pana Lecha Nitkowskiego Zyskowskiej oraz z Gimnazjum nr 2, ucznia
burmistrza Barczewa, pana Marka Szter który pracował pod opieką pani Jolanty
zastępcę burmistrza, radnych powiatowych: Kujawy. W konkursie wzięła udział jedna
panią Krystynę Szter, pana Jerzego praca mojej podopiecznej, uczennicy Izabeli
Bujnowskiego, pana Jerzego Zubelewicza, Szlachtowicz z Filii Bibliotecznej w
oraz gościa specjalnego pana Roberta Bartołtach Wielkich. Prace nadesłały także
Pieczkowskiego, przedstawiciela
rodu dwie osoby dorosłe z Barczewa. Ogółem
Barczewskich.
napłynęły 104 prace, które zostały ocenione
Następnie Ola Korniłowicz, uczennica przez jury w składzie: Danuta Zielonka –
S z k o ł y P o d s t a w o w e j n r 1 i m . F. przewodnicząca komisji konkursowej oraz
N o w o w i e j s k i e g o w B a r c z e w i e , członkowie: Zbigniew Kozłowski, Danuta
zadeklamowała wiersz pt. „Dzieciom ze Łowkiel, Zbigniew Stodolnik, Katarzyna
Szkoły Podstawowej w Barczewie na Matyjas, Anita Januszewska i Anna Rok.
okoliczność konkursu o patronie miasta Prace oceniano biorąc pod uwagę kryteria:
księdzu Walentym Barczewskim”, autorstwa oryginalność, pomysłowość, zachowanie
Pani Stefanii Bogdanowicz, nauczycielki formatu, elementy promujące miasto i gminę
religii.
Barczewo, akcenty postaci ks. Walentego
Z biografią ks. Walentego Barczewskiego Barczewskiego oraz estetykę.
zapoznał nas burmistrz Barczewa. W
Nagrody, przygotowane przez panie:
przemówieniu wskazał na duże zasługi ks. Katarzynę Matyjas i Anitę Januszewską,
Barczewskiego dla Warmii, oraz na związki wręczały pani Danuta Zielonka i pani
rodzinne księdza, które łączą się ściśle z Elżbieta Zacharewicz. Pani Danuta Zielonka
naszym regionem. Pan Robert Pieczkowski, złożyła wszystkim osobom nagrodzonym
przedstawiciel rodu Barczewskich, wnuk gratulacje z życzeniami dalszych osiągnięć w
brata ks. Barczewskiego, bardzo ciekawie

dziedzinie sztuki.
Po konkursowych
emocjach przyszedł czas na
akcent muzyczny. Miałam
przyjemność zapowiedzieć
niezwykłą artystkę, która
zaszczyciła nas swoją
obecnością. Basia
Raduszkiewicz – laureatka
wielu festiwali –
zaprezentowała krótki recital,
którym skradła serca
publiczności. Szczera radość na
twarzach wszystkich gości,
brak krzeseł, uginające się
wieszaki z płaszczami były
dowodem na to, że mieszkańcy
Barczewa chcą poznawać naszą
wspólną historię, potrzebują
kulturalnych spotkań i nie jest im obojętne
nasze miasto. Wszystkim, którzy przyczynili
się do zorganizowania uroczystości
organizatorzy z całego serca dziękują.
Magdalena Łowkiel

Nagrody przyznane w konkursach
plastycznym i literackim, zorganizowanych
w ramach obchodów Roku ks. Walentego
Barczewskiego:
W kat. I za prace rysunkowe kl. I-III:
I miejsce Dominik Jankowski kl. I a, II
miejsce Monika Mielniczuk kl. Ia, III
miejsce Iga Sochalewska kl. Ia (SP nr 1 w
Barczewie, nauczycielka Małgorzata
Mielniczuk). Nagroda specjalna – Rozalia
Wojszel (nauczycielka Maria Zabłocka)
W kat. II za prace rysunkowe kl. IV-VI:
I miejsce Ola Jabłecka kl. V a, II miejsce
Marlena Golanko kl. V b, III miejsce Kinga
Mokrzycka kl. IV b (SP nr 1 w Barczewie,
nauczycielka Stefania Bogdanowicz).
Nagroda specjalna – Edyta Sawoń kl. V b
(nauczyciel Stefania Bogdanowicz)
W kat. III za prace rysunkowe
uczniowie Gimnazjum:
I miejsce Katarzyna Marel kl. III g, II
miejsce Milena Majewska kl. III f, III
miejsce ex aequo Beata Stochmal, Patrycja
Skowronek kl. I e, wyróżnienia:
Magdalena Kołłątaj kl. III f, Magdalena
Foks kl. I c (Gimnazjum nr 1 w Barczewie,
nauczycielka Alicja Czarnecka –
Zyskowska)
Nagroda specjalna Rafał Eljasz kl. III
(Gimnazjum nr 2 w Barczewie, nauczycielka
Jolanta Kujawa)
W kat. IV: Nagroda specjalna za pracę w
drewnie i szkle organicznym dla pani Anny
Wojszel. Nagroda specjalna za wiersz
dedykowany „Dzieciom ze Szkoły
Podstawowej na okoliczność konkursu o
patronie miasta Księdzu Walentym
Barczewskim, dla pani Stefanii
Bogdanowicz.
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Społeczeństwo
Refleksje obserwatora...

365 dni barczewskiego samorządu
Upłynął rok, ¼ kadencji, pracy
barczewskiego samorządu. Można już postawić
pytanie. Jaki to był rok - korzystny czy
niekorzystny dla naszej gminy?
Z pewnością był to rok przetrwania,
niezbędny i potrzebny. W 2007 roku pokończyły
się dotychczasowe fundusze unijne, do których
nie mieliśmy dostępu, a nowe nie zostały jeszcze
uruchomione. Dobrze się stało, że gmina
zyskała rok oddechu na przygotowanie się do
absorpcji pieniędzy z nowych funduszy. Nie
posiadaliśmy wyspecjalizowanego,
profesjonalnego działu opracowywującego
niezbędne dokumenty, zgodne ze standardami
unijnymi. Dobrym posunięciem barczewskiego
samorządu jest decyzja o wyborze firmy
konsultingowej, która pomoże nam
przygotować niezbędną dokumentację.

Barczewo
w obiektywie
Wystarczy przyjrzeć się dwóm fotografiom,
aby porównać i przekonać się, że zapomniane
przez lata miejskie kamieniczki
systematycznie pięknieją.
Przedstawiony na fotografii z roku 2003
budynek, po zapomnianym szyldzie łatwo
daje się rozpoznać. To budynek po Miejskiej
Bibliotece przy ul. Mostowej. Fotografia z
roku 2007 przedstawia ten sam budynek już
odrestaurowany.
Tekst i zdjęcia W. Zenderowski

Wczoraj i dziś ...
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System sprawowania władzy
W Radzie Miejskiej rządzi Platforma
Obywatelska, wspomagana przez PSL.
Opozycja nie istnieje. Radni, stronnicy byłej
burmistrz, pogubili się i nie mają żadnego
pomysłu jak wypunktować urzędującą władzę.
W Radzie zasiada kilka osób, które wiedzą, po
co zostali wybrani. Pośród nich są młodzi ludzie,
którzy w nieodległej przyszłości zrobią karierę
polityczną i samorządową na różnych
szczeblach. Obecny barczewski samorząd
powiela te same błędy, co poprzedni. Byłemu w
przeszłości zarzucałem, że nie umiał, raczej nie
chciał, skutecznie zabiegać o względy oraz
promocję dla naszej gminy. W efekcie, skutkiem
takiej polityki była praktycznie zerowa
absorpcja pieniędzy z funduszy unijnych.
Z moich obserwacji te 365 dni nasz samorząd
przespał, nie zabiegał o pozyskanie przyjaciół.
W sesjach barczewskiej Rady Miejskiej przez
ostatnie 6 lat nie uczestniczyli członkowie
Sejmiku Warmińsko-Mazurskiego. Dalej
jesteśmy zapieckiem w regionie, bawimy się
sami we własnej, gminnej piaskownicy.
Samorządy innych miast i gmin intensywnie
pracują, zapraszają różnych przedstawicieli na
uroczyste posiedzenia, sympozja, narady
gospodarcze. Burmistrz pan Lech Nitkowski
zabiega o względy tylko u „swego” kolegi
partyjnego marszałka Sejmiku. Już niedługo, bo
w roku 2008 okaże się czy obrana przez
samorząd strategia promocji oraz lobbowania
gminy będzie skuteczna i czy przyniesie
wymierne korzyści. Może się okazać, że na 116
gmin i 49 miast będziemy jedni z pierwszych, a
może ostatni? Co zmieni wynik wyborów
parlamentarnych? Czy przyszli wojewodowie z
nadania PO i PSL stanowić będą gwarancję
dobrej współpracy i współdziałania
administracji państwowej z samorządami?
Październikowe wybory stanowią szansę dla
naszej gminy na odzyskanie utraconego (w
ubiegłej kadencji) wizerunku w regionie.
O urzędnikach w ratuszu
Za starej władzy, jako działacz społeczny,
osoba publiczna i interesant, spotkałem się
kilkakrotnie z niechęcią do mnie. Niektórzy
pracownicy, aby udzielić mi merytorycznej
odpowiedzi, najpierw moją sprawę
konsultowali z panią burmistrz i
przewodniczącą Rady Miejskiej. Po wyborach
część z nich odeszła z pracy, a niektórzy zmienili
front i niezmiernie uprzejmie obecnie mnie
traktują. Byłbym niesprawiedliwy w ocenie,
gdybym nie powiedział, że w ratuszu pracowali i
dalej pracują ludzie, z którymi znajdowałem
wspólny język. Udzielali mi zawsze rzeczowych
i merytorycznych odpowiedzi. Pośród
deklaracji wyborczych burmistrza, składanych
publicznie, było zobowiązanie, że będzie
zatrudniał barczewiaków. Jest to deklaracja
słuszna, ale nie do końca. Dopływ świeżej krwi
do krwioobiegu gminy zawsze dobrze robi .
Dziennikarskie prawo do oceny
Dziennikarz, ażeby mógł cokolwiek napisać o
władzy, musi mieć swobodny dostęp do źródeł.
Tymi źródłami są sesje, narady, spotkania, na
których jest okazja wysłuchać wypowiedzi i
opinii rożnych ludzi, nie tyko rządzących.

Obecny samorząd definitywnie zerwał z
praktykami poprzedników. Członkowie
redakcji mają pełny dostęp do gminnych źródeł
informacji. Pozytywem naszego samorządu, jak
dotychczas, jest niewtrącanie się do
merytorycznej działalności swojego organu
prasowego. Z moich obserwacji wynika, że nasz
barczewski parlament pracuje normalnie. W
przeciwieństwie do poprzedniego nie zbiera się
na próbnych sesjach, aby wypracować jednolite
stanowiska rządzącego gminą stronnictwa.
Uczestnicząc jako obserwator w sesjach
zauważyłem, że Rada Miejska za mało czasu
poświęca uzdrowieniu gminnych finansów.
Dalej łożymy i łożyć będziemy na
niereformowaną gospodarkę mieszkaniową
gminy. Samoczynnie rozwiązał się nam stary
problem dywersyfikacji nośników energii dla
miasta i niektórych podmiejskich wsi. Nie jest to
zasługą byłych i obecnych władz, lecz raczej
ekonomicznych praw wolnego rynku. W okresie
tym nie dostrzegłem żadnej aktywności
proreformatorskiej zwycięskiej partii, poza
tradycyjnym przejęciem władzy w gminie i
obsadzeniem wszystkich ważnych stanowisk
przez swoich.
Pozostałe odniesienia
W tym artykule nie odnoszę się do bieżącej
pracy burmistrza. To nie było i nie jest moim
zamiarem. Bardziej od bieżącej aktywności
interesuje mnie jego myśl strategiczna na
sprawowanym urzędzie. Ocena jego poczynań
może być dokonana dopiero pod koniec
kadencji. W gminie A.D.2007 dużo się buduje.
Można odnieść wrażenie, że to zasługa obecnej
ekipy ratusza. Tak i nie. Niektóre inwestycje
stanowią kontynuacje po poprzednikach, inne
(jak bagrowanie stawu) finansowane są ze
środków pozagminnych, przebudowa drogi
krajowej 16-stki z funduszy państwowych.
Dzisiaj o burmistrzu mogę napisać, że w
stosunku do poprzedniczki jest osobą
komunikatywną i operatywną. Umie słuchać i
chce rozmawiać z ludźmi. Skupił wokół siebie
znaczne grono osób, które dobrze mu radzą.
Odbył kilkanaście spotkań konsultacyjnych z
mieszkańcami, reprezentantami miejscowej
przedsiębiorczości i przedstawicielami
instytucji spoza gminy. Po roku czasu na
urzędzie burmistrz L. Nitkowski zaczyna
”dojrzewać”, wpada w rutynę, w obiecankach
zaczyna być już skąpy. Szczodre obiecanki i
zobowiązania dane mieszkańcom sołectw na
początku kadencji, nie są w terminie
realizowane (XIV/07 Sesja wystąpienia
sołtysów). Szwankuje egzekucja tzn. burmistrz
poprzez swoich ludzi nie kontroluje
wykonawstwa wydanych przez siebie decyzji i
poleceń. Pod jego kierownictwem zaś poprawiła
się atmosfera pracy w ratuszu. Znikła
paraliżująca psychoza strachu, jaką byli
dotknięci urzędnicy ratusza w ubiegłej kadencji.
Przywrócone zostały normalne relacje
służbowe i międzyludzkie szefa i podwładnego.
Przypomina to lata 1984-1990 te, kiedy to w
ratuszu pracował i urzędował ostatni naczelnik
Miasta i Gminy pan Marian Sawicki.

WIADOMOSCI BARCZEWSKIE nr 11 ( 178) Listopad 2007

Jan Franciszek Krakowiak

Informacje
Burmistrz Barczewa informuje...

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Barczewo
Mija pierwszy rok kadencji nowych
władz. Wielu z Państwa zadaje pytanie,
jaki był? Co z zamierzonych zadań
udało się zrealizować, a czego nie
wykonano?
Informacja, którą przekażę Państwu
na łamach Wiadomości Barczewskich,
dotyczy zadań realizowanych w ciągu
trzech kwartałów 2007 r. oraz
kontynuowanych przez Urząd Miejski w
Barczewie, spółki komunalne i
budżetowy Zakład Budynków
Komunalnych.
Inwestorski nadzór Gminy – wykonawstwo: ZWiK sp.
z o.o. oraz inni wykonawcy.
W 2007 roku, na terenie gminy
wykonano:
-przebudowę hydroforni przy ul.
Miłej, dla podniesienia parametrów
ciśnienia wody, na potrzeby ulic: Miłej,
Kajki, miejscowości Ruszajny i
Kronowo
(64 878 zł);
- przebudowę sieci wodociągowej,
spięcie sieci przy ul. Miłej i Wojska
Polskiego (spinka z hydrofornią) 108
mb, za kwotę 34 644 zł;
- budowę odcinka sieci wodociągowej
i sanitarnej w Łęgajnach (z udziałem
finansowym Komitetu – 10 700 zł) –
wykonano 225 mb sieci (łącznie z
udziałem Gminy 43 092 zł);
- modernizację sieci wodociągowej w
Barczewie (30 808 zł);
- modernizację sieci kanalizacyjnej w
Barczewie (10 300 zł);
- budowę sieci wodociągowej w
Kronowie, II etap: budowa sieci oraz 20
przyłączy 2349 mb (146 088 zł);
- budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Ruszajny, II etap oraz
budowa
dwóch przepompowni ścieków, sieci
grawitacyjnej dł. 2580 mb ( 588 957 zł);
- adaptację na mieszkania budynku
przy ul. Mostowej 2 w Barczewie
(9 mieszkań, o łącznej powierzchni
328,60 m2 (567 593 zł);
- rozbudowę sieci kanalizacyjnej
Wójtowo, ul. Bławatna, sieć
grawitacyjna 196 mb, wykonano 9 szt.
przyłączy PCV o długości 73 mb (29 994
zł);
- projekt budowy sieci wodociągowej
Kronowo – Ruszajny Kolonia – długości
3300 mb – za kwotę 19 000 zł;
- projekt budowy sieci wodociągowej
wraz z przyłączami oraz

przepompownią podwyższającą
ciśnienie wody w miejscowości Bartołty
Wielkie - Leszno długości 8500 mb (65
914 zł);
- projekt budowy sieci wodociągowej
wraz z przyłączami w miejscowościach
Jedzbark, Odryty, długości sieci ok.
2000 mb (29 000 zł);
- projekt budowy i modernizacji
budynku w miejscowości Jedzbark (po
spaleniu), 5 mieszkań, powierzchnia
zabudowy 233,60 m2 powierzchnia
użytkowa 185 m2. Aktualnie wykonano
projekt, uzyskano pozwolenie na
budowę – 22 574 zł. Ogłoszono przetarg
na wybór wykonawcy robót, do marca
2008 roku. Zabezpieczono środki w
kwocie 600 000 zł;
- projekt budowy kanalizacji
deszczowej ul. Słowackiego,
Nowodworcowej, Orzeszkowej,
Szczepańskiego, Gałczyńskiego,
Korczaka, Iwaszkiewicza w Barczewie.
Kanalizacja deszczowa ø 200 – długości
343 mb, ø 250 – długości 351 mb, ø 300
– długości 915 m, ø 600 – długości 101
mb, ø 800 – długości 219 mb – koszt
projektu 20 860 zł;
- budowę linii oświetlenia w
miejscowości Studzianek (25 300 zł);
- konserwację urządzeń oświetlenia
ulicznego i parkowego na terenie miasta
i gminy, usunięto awarie oświetlenia w
Bartołtach Wielkich, Lamkowie,
Szynowie, Tęgutach, przy ul.
Słowackiego i Kajki w Barczewie,
wykonano remont linii w Bogdanach,
Łęgajnach, Marunach, montaż opraw
przy ul. Lipowej w Barczewie (64 260
zł);
- zakupiono i zamontowano pompę
wodną na ul. Słowackiego (obiekt przy
Telekomunikacji) – koszt 5 000 zł;
- trwają prace przy budowie
kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na
ul. Grottgera (103 168 zł);
- dokończono budowę sieci
wodociągowej Krokówko – Kronowo z
przyłączami za kwotę 82 700 zł; - w
związku z awarią stacji wodociągowej
Krokówko, wykonano sieć łączącą wieś
Stare Włóki – Krokówko – za kwotę 140
119 zł (stację Kronówko wyłączono),
długość sieci 1948 mb;
- w Barczewie przebudowano odcinek
sieci wodociągowej przy ul. Lipowej i
Długosza, zasilono Stadion Miejski,
wybudowane studnię, ułożono 135 mb

sieci za kwotę 37 420 zł;
- trwa realizacja przebudowy sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z
przebudową nawierzchni jezdni i
chodników z polbruku na ul.
Słowackiego, sieć o dł. - 1250 mb (640
013 zł);
- wybudowano sieć wodociągową
Kromerowo – Klimkowo – Tumiany,
etap I
długości sieci ø 160 – 6028 mb (443
312 zł);
- budowa sieci wodociągowej
Jedzbark – Krupoliny, PCV ø 160,
długości 2620 mb ø 110 – 1292 mb, ø 90
– 228 mb przyłącza PE ø 40, 1221 m
(całość zadania) 30.03.07, opłata
kończąca 117 286 zł;
- zakończono budowę hali sportowej
przy Gimnazjum nr 1 w Barczewie,
odbiór końcowy i oddanie do użytku, opłata końcowa 2 866 482 zł, w tym
pozyskano 533 000 zł z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej;
- zaktualizowano projekt „budowa
sieci wodociągowej Nikielkowo –
Wójtowo– Kaplityny – Bark z
koncepcją kanalizacji miejscowości
Nikielkowo” – za kwotę 15 556 zł
(zadanie przygotowane do aplikacji o
środki unijne);
- przejęto dokumentację z firmy
KAMAL, ogłoszono przetarg oraz
dokonano wyboru wykonawcy –
budowy sieci kanalizacyjnej wraz z
przepompownią i przejściem pod torami
kolejowymi w 2007 roku – wartość
zadania 300 000 zł;
- w ramach porządkowania terenów
zielonych odebrano i przekazano
odpady komunalne z miejscowości
Jedzbark, Zalesie, Barczewko,
S z y n o w o , B i e d o w o , Wi p s o w o ,
Ramsowo, Ramówek, Wójtowo,
Kronowo, Stare Włóki, Radosty,
Tumiany, Bartołty Wielkie, Odryty,
Łapka, Leszno.
Pielęgnacja terenów zielonych
Teren miasta - 104 390 m2 zieleni i
1700 mb żywopłotów – wydatkowano
67 514 zł, - ponadto wykonano:
- budowę alejki spacerowej i remont
schodów na Osiedlu Słonecznym (16
851
zł);
- remont muru przy pętli autobusowej
na ul. Warmińskiej (7 200 zł);
- rekonstrukcję płyty boiska
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sportowego (niwelacja, głębokie
spulchnianie, aeracja, zasiew trawy,
pierwsze koszenie) za kwotę 35 000 zł; zakupiono kosiarkę samojezdną typ
MTD Platinum (11 000 zł);
- p a r t y c y p o w a n o w
zagospodarowaniu terenów zielonych
przy stawie więziennym, wykonano
ścieżkę rekreacyjną na wyspie i chodnik
oraz część chodnika przy ul.
Nowowiejskiego – 350 m2, a także
odnowienie kładki (54 680 zł);
- wydatkowano na utrzymanie
czystości i porządku na ulicach,
chodnikach i placach – 54 280 m2, na
zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie i
czyszczenie z błota i piasku i śmieci –
142 386 m2 oraz opróżnianie koszy
ulicznych – 100 szt. - na wnioski
mieszkańców Barczewa i sołtysów
Łęgajn, Pról, Wipsowa, Kronowa,
Zalesia, Nikielkowa, Leszna i Ruszajn
usuwano wiatrołomy, prześwietlono
korony drzew, usuwano suche gałęzie.
Prace wykonywano na 84 drzewach –
wydatkowano kwotę 10 293 zł;
- wykonano odwodnienie drogi
gminnej w Łegajnach, likwidując
problem zalewania budynków przy ul.
Modrzewiowej (16 057 zł);
- wykonano odwodnienie terenu przy
stawie, ul. Klasztorna (9 760 zł);
- odwodniono odcinek od ul.
Brzechwy w Barczewie do rowu
melioracyjnego (14 640 zł);
- ogrodzono siatką, cmentarz wojenny
w Jedzbarku (dotacja z Urzędu
Wojewódzkiego) – za kwotę 7 200 zł;
- wykonano koncepcję rozbudowy
cmentarza komunalnego przy ul.
Kościuszki w Barczewie (7 000 zł);
- wykonano ogrodzenie,
uporządkowanie, wycięcie zakrzaczeń i
samosiewów oraz wykonano niwelację
nowej kwatery cmentarza przy ul.
Kościuszki. Wykonano pomiary i
wytyczenie geodezyjne nowej części
cmentarza – całkowity koszt robót – 33
000 zł; - z materiału własnego
wykonano 140mb drewnianego
ogrodzenia cmentarza przy ul. Armii
Krajowej (2 500 zł);
- wykonano naprawę nawierzchni
targowiska (miejscowe przełożenie
trylinki) – za kwotę 5 000 zł; - wykonano
odbudowę odcinka chodnika przy ul.
Mickiewicza – Armii Krajowej, odcinek
200 m2 (30 000zł); - wykonano
odbudowę odcinka chodnika przy ul.
Kraszewskiego i Lipowej, odcinek 408
m2 (56 600 zł) - w przebudowie
partycypowało Starostwo Powiatowe
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w Olsztynie, kwotą 22 400 zł.
- Zimowe utrzymanie dróg na terenie
gminy w okresie 2006/2007 kosztowało
33 000 zł;
- Na konserwację urządzeń kanalizacji
deszczowej o długości 2435 mb 38
studni i 60 krat ściekowych oraz na
eksploatację studni wydatkowano 20
200 zł;
- W ramach bieżącego utrzymania
dróg i mostów wykonywano naprawę
oznakowania, naprawę dróg:
Nikielkowo Kolonia, Wójtowo ul.
Jaśminowa, ul. Leszczynowa, ul.
Akacjowa, ul. Kalinowa, ul. Różana,
Ruszajny, Wipsowo, Stare Włóki, Próle,
Barczewo, Zalesie kolonia. Wykonano
malowanie przejść dla pieszych,
ułożono 270 m2 płyt JOMB w Wójtowie
(68 248 zł). Wykonano montaż poręczy
mostowej, skradzionej w Kromerowie
(3 000 zł). - Wydano 123 482 zł na prace
wykonywane w ramach remontów
cząstkowych dróg związanych z
warunkami atmosferycznymi i
intensywnością użytkowania jezdni;
- Zlecono wykonanie utwardzenia
drogi w Wójtowie i Nikielkowie płytami
betonowymi – odbiór robót w
listopadzie na kwotę 290 000 zł w tym 90 000 zł dofinansował Urząd
Marszałkowski w Olsztynie.
Zakład Budynków Komunalnych
ZBK w trzech kwartałach
administrując nieruchomościami
wykonał w ramach prac remontowych:
- ul. Wojska polskiego 50, remont
instalacji sanitarnej (15 490 zł);
- ul. Kościuszki 2, remont instalacji
sanitarnej i remont mieszkania (19 273
zł); - ul. Mickiewicz 2, remont komina i
wyłazu (2 855 zł);
- ul. Mickiewicz 10, remont,
malowanie elewacji, remont dachu ( 23
016 zł);
- ul. Mickiewicz 6, remont, malowanie
elewacji, wymiana rynien i obróbek (30
845 zł);
- ul. Mickiewicz 12, remont dachu,
remont i malowanie elewacji (36 640
zł);
- ul. Mickiewicz 16, remont elewacji,
docieplenie ścian szczytowych
budynku, przemurowanie kominków,
remont dachu i remont mieszkania (51
663 zł);
- ul. Grottgera 3, remont dachu i
docieplenie budynku (55 261 zł);
- Wipsowo – wymiana rynien i
obróbek (5 187 zł);
- Lamkowo – wymiana rynien (3
969zł);

- Leszno – remont dachu,
przestawienie pieca (17 010 zł);
- Stare Włóki – naprawa dachu i
wymiana rynien (5 379 zł);
- Radosty – remont dachu (25 698 zł);
- Barczewo, ul Kościuszki 35, remont
kanalizacji (2 818 zł);
- Łapka 1 – remont komina i dachu (3
745 zł);
W okresie styczeń – wrzesień
wykonano roboty na kwotę 361 789 zł.
Wspólnoty Mieszkaniowe
W ramach zadań
inwestycyjnych, finansowanych z
funduszu remontowego wspólnot
mieszkaniowych współfinansowanych
z kredytu inwestycyjnego, ZBK jako
administrator wykonał:
- ul. Grottgera 3 – remont elewacji i
wymianę drzwi wejściowych (80
871zł);
- ul. Armii Krajowej 1 – remont
elewacji, wymiana drzwi wejściowych i
wymiana okien (158 994 zł);
- ul. Armii Krajowej 3 – wymianę
okien (1 547 zł);
- ul. Armii Krajowej 6 – przyłącze
gazowe, instalacja gazowa (5 801 zł);
- ul. Klasztorna 5 – remont elewacji,
naprawa instalacji elektrycznej (33 523
zł);
- ul. Obrońców Warszawy 3 –
wymiana drzwi wejściowych (2 238 zł);
- ul. Mickiewicza 6 – wymiana drzwi
wejściowych (2 826 zł);
- ul. Wojska Polskiego 19 B –
wymiana drzwi wejściowych (8 600 zł);
- ul Wojska Polskiego 19 A – wymiana
drzwi wejściowych (4 600 zł);
- ul. Mickiewicza 58 – remont dachu (
2 489 zł);
- ul. Warmińska 50-52 – naprawa
instalacji elektrycznej (4 797 zł);
- ul. Wiejska 2, 4, 6 – naprawa
instalacji elektrycznej (1 971 zł);
- ul. Wiejska 8, 10, 12 – remont dachu
(120 000 zł);
- ul. Wojska Polskiego 28 a, b, c –
remont wejść do klatek schodowych i
wymiana okien (3 892 zł);
- ul. Wojska Polskiego 48 – naprawa
instalacji elektrycznej (1 223 zł);
- ul. Klasztorna 5a – wymiana rynien
(1 530 zł);
- ul. Kraszewskiego 9 – wymiana
okien i drzwi wejściowych (5 935 zł);
Razem wartość robót 440 934 zł.
W ramach Zakładu Energetyki Cieplnej wykonano:
- gazyfikację kotłowni przy ul.
Słowackiego 7 – przedszkole (17 716
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zł); gazyfikację kotłowni przy ul.
Krótkiej 2/4 – umowa przyłączeniowa
(2 542 zł);
- gazyfikację kotłowni przy ul.
Mickiewicza 23 – umowa
przyłączeniowa
(4 993 zł);
- gazyfikację kotłowni przy ul. Wojska
Polskiego 12 – umowa przyłączeniowa
(1 153 zł);
- gazyfikację kotłowni przy ul. Armii
Krajowej 1 – zakup palnika, materiały i
umowa przyłączeniowa (12 793 zł);
- gazyfikację kotłowni przy ul. Wojska
Polskiego 15 zakup materiałów i umowa
przyłączeniowa (14 692 zł);
- gazyfikację kotłowni przy ul.
Grottgera 3 – umowa przyłączeniowa,
prace projektowe, zakup materiałów (44
725 zł);
- kotłownia przy Osiedlu Słonecznym
3 – zakup dwóch nowych kotłów (47
704 zł);
Razem inwestycje wyniosły 146 328
zł.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
W ramach zakupów inwestycyjnych
zakupiono wyposażenie dwóch placów
zabaw (20 704 zł) oraz do końca roku
zaplanowano wykonanie prac
remontowych pomieszczeń przy ul.
Mickiewicza 12 (16 580 zł);
Miejski Zespół Oświaty i Zdrowia - wykonano:
- Szkoła Podstawowa im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie naprawa pokrycia dachowego
budynków szkoły (12 000 zł);
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Lamkowie – wymieniono część okien na
poddaszu, naprawiono pokrycie dachu,
wymieniono część rynien i rur
spustowych, (14 963 zł);
- Zespół Szkolno-Przedszkolnym w
Łęgajnach – wykonano naprawę dachu
(3 989 zł) i naprawę kanalizacji w
przedszkolu (5 000 zł);
- Szkoła Podstawowa w Barczewku –
wykonano naprawę dachu, wymianę
wiatrownic, wymianę części rynien i rur
spustowych, wymianę dwóch okien,
z a m o n t o w a n o k r a t y, d r z w i
antywłamaniowe, docieplono ściany i
strop poddasza (21 500 zł);
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w
Wipsowie wykonano: opaskę betonową,
naprawę ścian, przebudowę instalacji
elektrycznej, modernizację instalacji dla
potrzeb sieci komputerowej (19 915 zł);
- Szkoła Podstawowa w Barczewie –

wymiana 4 drzwi wewnętrznych (6 100
zł);
- Gimnazjum Nr 1 w Barczewie –
zamontowano ogniotrwałe drzwi
wewnętrzne (pomiędzy budynkiem
głównym a halą) za kwotę 24 400 zł;
- Miejska Przychodnia Zdrowia w
Barczewie – remont dachu, instalacji
elektrycznej, wymiana okien (47 557 zł,
w tym dofinansowanie remontu dachu z
budżetu gminy - 15 000zł).
Szanowni Państwo do zadań, których
nie udało się zrealizować zaliczam brak
planu zagospodarowania przestrzennego
dla Nikielkowa, którego głównym
powodem jest spór dotyczący przebiegu
obwodnicy Olsztyna. Nie udało się
reaktywować uchylonego przez
Wojewodę Warmińsko Mazurskiego
Planu Zagospodarowania Łęgajny –
rozstrzygnięcie zaskarżyłem do
Wo j e w ó d z k i e g o S ą d u
Administracyjnego, termin rozprawy, w
której wezmę udział, wyznaczono na 27
listopada 2007 r. Trzecia sprawa to
przeciągająca się, z powodu procedur
przetargowych, projektowych i
uzgodnień, odbudowa spalonego
budynku w Jedzbarku.
Są także elementy optymistyczne.
Barczewo, tak miasto jak i gmina, są
atrakcyjne i stają się „modne”. Zarówno
firmy, jak i osoby fizyczne, okazują duże
zainteresowanie zakupem
nieruchomości.
Bardzo dużą rolę zaczyna odgrywać w
prasie oraz w telewizji promocja gminy.
Sądzę jednak, że aby przyciągnąć
inwestorów, mamy jeszcze wiele do
zrobienia. Z całą odpowiedzialnością
informuję, że zbudowaliśmy poprawne
stosunki z gminami powiatu
olsztyńskiego, koledzy wójtowie i
burmistrzowie powierzyli mi
przewodniczenie Konwentem Wójtów i
Burmistrzów 12 gmin powiatu
olsztyńskiego. Naszą gminę wybrano na
siedzibę Lokalnej Grupy Działania
Stowarzyszenie „Południowa Warmia”,
utworzonego w ramach Programu
Leader + II, w której członkowstwo mają
gminy: Kolno, Biskupiec, Barczewo,
Purda, Stawiguda, Olsztynek.
Przewodnictwo Zarządu powierzono
burmistrzowi Barczewa. Bardzo
poprawne relacje ze Starostwem w
Olsztynie, z Urzędem Marszałkowskim,
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska oraz z 6 posłami i 2
senatorami pozwalają z nutą optymizmu
patrzeć w przyszłość. Sądzę, że nadszedł

czas dla Barczewa, czas na zmianę
wizerunku, czas dla Nas.
Chciałbym zaznaczyć, że gdyby nie
doskonała współpraca z przewodniczącą
i całą Radą Miejską realizacja zamierzeń
nie byłaby możliwa. Tak jak w rodzinie
są różne momenty, ale zawsze sprawy
sporne kończą się kompromisem, za co
jestem Radzie bardzo wdzięczny.
To był trudny rok również dla
kierowników i pracowników jednostek.
Często mówię, że doba w obecnym
Barczewie musi mieć 25 godzin. Teraz
takie tempo jest konieczne. Sądzę, że w
przyszłym roku powinny być tego
efekty.
Odnosząc się do zmian kadrowych
przyznam, że trochę zmian było i jeszcze
będą, bo taka jest potrzeba.
Nowozatrudnione osoby wybierane są
zgodnie z ustawą, na podstawie
konkursów. Nie są to tylko mieszkańcy
Barczewa i gminy. Są to najlepsi,
pomimo preferencji dla miejscowych.
Często słyszę pytania radnych jak i
mieszkańców - a co ze środkami
unijnymi? W 2007 roku nie było
środków unijnych, a była tylko realizacja
i rozliczanie środków z lat
wcześniejszych. Na najbliższą sesję
Rady Miejskiej w Barczewie zaprosiłem
panią wicemarszałek Urszulę
Pasławską, aby poinformowała
osobiście Radę i mieszkańców o tym,
kiedy i jakie środki unijne będą
dostępne. Ponadto zapraszam
mieszkańców do współpracy nad
budową Studium Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Barczewo,
budową Lokalnej Strategii Rozwoju
Programu Leader + II oraz budową Planu
Rewitalizacji naszego Miasta.
Szanowni Państwo. Niektórzy mają
uwagi dotyczące sposobu sprawowania
funkcji burmistrza, ja traktuję to
stanowisko nie jako władzę a jako
służbę. To Państwo, a nie politycy,
jesteście i będziecie moimi recenzentami
i doradcami, to Wy powiecie czy to, co
robię, ma sens i służy ludziom. To Wy, na
spotkaniach, uroczystościach, czy wręcz
na ulicy dajecie do zrozumienia, czy
przyjętą przeze mnie strategię
akceptujecie, czy też nie – za co
serdecznie dziękuję.
Z wyrazami szacunku
Lech Jan Nitkowski
Szczegółowy wykaz przedsięwzięć
z re a l i z o w a n y c h w 2 0 0 7 ro k u b ę d z i e
załącznikiem do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2007 rok.
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Informacje
Święto Niepodległości

Miejskie Przedszkole w Barczewie

W Domu Dziennego Pobytu
Dom Dziennego Pobytu przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w
Barczewie, 8 listopada 2007 r.
zorganizował imprezę z okazji Święta
Niepodległości.
Uroczystość odbyła się w sali
widowiskowej Centrum Kultury i
Promocji Gminy. Uczestnikami spotkania
byli emeryci i renciści Domu Dziennego
Pobytu oraz mieszkańcy Barczewa. Dzień
ten uświetnił nam występ barczewskiego
chóru „Moderato”, pod kierownictwem
pani Danuty Nowakowskiej. W
wykonaniu chóru usłyszeliśmy pieśni
związane tematyczne ze świętem
przypadającym 11 listopada oraz inne,
bardziej rozrywkowe.
Pracownicy Centrum Kultury i
Promocji pomagali nam we wszystkim.

Kto Ty jesteś?

Gościnnie w naszej imprezie
uczestniczyła też pani dyrektor Mariola
Łukowska.
Po części artystycznej był słodki
poczęstunek, a następnie wspólne
śpiewanie biesiadnych pieśni.
Grażyna Sadowska

FOTO

Co roku staramy się uczcić z dziećmi
Święto Niepodległości w Przedszkolu
Miejskim w Barczewie. Stwarzamy takie
warunki edukacyjne, w których
przedszkolaki mogą poczuć, że są
Polakami, informujemy dzieci o świecie,
Europie, wychowujemy je na
Europejczyków i obywateli świata. Taka
edukacja jest ciekawa i potrzebna, ale nie
można zapominać o tym, skąd pochodzimy.
Wprowadzamy tematy związane z naszym
krajem, pamiętając jednak, że dla
przedszkolaka ojczyzna to najbliższy świat
– rodzina i miejscowość w której mieszka,
przyroda i polski język.
Poprzez zabawę i literaturę budzimy i
rozwijamy w przedszkolakach miłość do
ojczystego kraju.

fot. Zbigniew Kozłowski

Medale i awanse

Za zasługi w pracy penitencjarnej
W przeddzień Święta Niepodległości
Polski, 9 listopada, wyróżniającym się
funkcjonariuszom służby więziennej
Zakładu Karnego w Barczewie,
wręczono awanse i medale.
Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości,
w korpusie niższych oficerów na wyższe
stopnie oficerskie awansowano 8
f u n k c j o n a r i u s z y. Z a r z ą d z e n i e m
Dyrektora Okręgowego w Olsztynie na
wyższe stopnie awansowano 16
podoficerów, a 10 awansowano do
stopnia starszego szeregowego.

Ponadto za wzorowe, wyjątkowo
sumiennie wykonywanie obowiązków
wynikających z pracy zawodowej,
czterech funkcjonariuszy otrzymało
odznaczenia „Za zasługi w pracy
penitencjarnej”.
Dyrektor Zakładu Karnego, mjr
Krzysztof Strzyżewski, złożył
podziękowanie wszystkim
funkcjonariuszom za ich dobrą i
wzorową służbę. Pracownikom i ich
rodzinom życzył wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i osobistym.
W. Zenderowski

VIII Zjazd w Kikitach

Wręczono odznaki związkowe
W dniach 7-18 listopada br., w
Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby
Więziennej, odbył się VIII Zjazd
Emerytów i Rencistów SW przy
zakładach karnych i aresztach śledczych
z terenu woj. warmińsko-mazurskiego.
W zjeździe uczestniczyli członkowie
zarządu barczewskiego koła. Z
przedstawicielami kół spotkali się:
dyrektor Biura Emerytalnego w
Warszawie Jacek Włodarski, dyrektor
Okręgowego Inspektoratu Służby
Więziennej w Olsztynie Andrzej
Bartkiewicz i były dyrektor Jerzy K.
Borkowski oraz komendant ODK SW w
Kikitach Mirosław Boradyn. Obrady
Zjazdu prowadził Kazimierz
Kurpiowski. Na spotkaniu czterem
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zasłużonym wręczono odznaki
związkowe. Przewodniczący
barczewskiego koła wręczył dyrektorowi
Jackowi Włodarskiemu jubileuszowy
medal XX-lecia.
Było to ważne wydarzenie związkowe,
na którym delegaci wymienili się
uwagami, doświadczeniami i
osiągnięciami. Poruszano wiele spraw
nurtujących emerytów i rencistów.
Drugiego dnia, podczas obrad, wybrano
nowe władze. Przewodniczącym Rady
Seniorów przy Okręgowym
Inspektoracie Służby Więziennej został
Hubert Meronk, a sekretarzem Wojciech
Zenderowski z Barczewa.
zen

Z okazji Święta Niepodległości
udekorowano przedszkole w barwy
ojczyste i symbole narodowe. Następnie
odbyła się część artystyczna, podczas której
dzieci recytowały wiersze, zaśpiewały
Hymn Polski, „Płynie Wisła”... Program w
wykonaniu przedszkolaków wywołał
wielkie wzruszenie wśród całej
społeczności przedszkolnej.
Zorganizowano wystawę, na
której zgromadzono medale, zdjęcia z
okresu wojennego oraz mundur wojskowy.
Po części artystycznej dzieci miały okazję
obejrzenia eksponatów oraz dzielenia się
wrażeniami między kolegami.
Barbara Kozłowska
Joanna Krasowska-Szwarc

Mistrzostwa Polski w Wędkowaniu

Zasłużone II miejsce
Gospodarzem tegorocznych VIII Mistrzostw
Polski SW w Wędkowaniu Spławikowym był
okręg olsztyński. Zawody odbyły się na linii
brzegowej Kanału Tałtańskiego. O tytuł mistrza
w kategorii zespołowej i indywidualnej
walczyło 13 drużyn – reprezentujących 12
okręgów oraz Zarząd Główny NSZZFiPW.
Zawodnikom, mimo niesprzyjającej pogody,
brała ryba. W klasyfikacji końcowej II miejsce
wywalczyła drużyna Okręgowego Inspektoratu
Służby Więziennej z Olsztyna. Należy
podkreślić, że w skład olsztyńskiej drużyny
wchodził Dariusz Latawiec z Barczewa.
W. Zenderowski
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Informacje
Wyjazdowe posiedzenie Zarządu Powiatu Olsztyńskiego

Kuszące propozycje ?
13 listopada 2007 r., w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w
Barczewie, odbyło się spotkanie
przedstawicieli urzędu pod
przewodnictwem burmistrza, zastępcy
burmistrza, przewodniczącej i
wiceprzewodniczącego rady miejskiej
oraz skarbnika gminy, z Zarządem
Powiatu Olsztyńskiego,
reprezentowanym przez starostę, pana
Adama Sierzputowskiego, wicestarostę –
Jana Maścianicę, sekretarza – Andrzeja
Szeniawskiego, członków zarządu –
B o ż e n ę Wo j a r s k ą i R y s z a r d a
Dembińskiego oraz dyrektora
Powiatowej Służby Drogowej – Jana
Budzińskiego.
Przedmiotem spotkania były rozmowy
dotyczące przekazania gminie
Barczewo, dróg powiatowych,
znajdujących się na jej terenie. Pan
starosta przypomniał, że już osiem lat
temu podpisano z gminami
porozumienia dotyczące utrzymania

dróg powiatowych, jeśli zaś chodzi o
pozostałe drogi znajdujące się na terenie
gminy, to podkreślił, iż władze powiatu
wiedzą wszystko na temat prac i inwestycji
prowadzonych na krajowej 16-tce, oraz
tego, „co boli gminę Barczewo”.
Podczas spotkania władze Barczewa
zaproponowały przedstawicielom powiatu
wymianę – gmina przejmie drogi
powiatowe w zamian za tereny położone za
Powiatowym Domem Pomocy Społecznej.
Propozycja pana burmistrza nie spotkała
się jednak z aprobatą zarządu powiatu. Pan
wicestarosta podkreślił, iż według powiatu,
zagadnieniem ważniejszym dla miasta i
gminy jest stworzenie drogi, która
zostałaby przedstawiona jako alternatywa
dla powstającej obecnie 16-tki. Droga ta
przebiegałaby przez Dywity – Różnowo –
Barczewko – Biedowo – Barczewo. Powiat
zobowiązał się, w ramach wymiany
(przekazania swoich dróg gminie) do
budowy chodnika na drodze prowadzącej z
Wrócikowa do Barczewa oraz budowy

ulicy Targowej z mostem na rzece
Kiermas. Przebudowane zostałyby także
punkty w Barczewku i Biedowie.
Ta propozycja z kolei nie spotkała się z
przychylnym przyjęciem przez władze
gminy, ponieważ, co podkreślił zastępca
burmistrza, „w krótkiej perspektywie
czasowej, nie przysporzy ona dochodu
ani gminie, ani powiatowi”.
Dwugodzinne rozmowy
przedstawicieli obu jednostek samorządu
terytorialnego nie przyniosły niestety
rozstrzygnięcia. Obie strony próbowały
przekonać się wzajemnie do słuszności
swoich racji, niestety bezskutecznie. Pan
starosta podkreślił, iż gmina Barczewo to
ważny teren, jednak zwrócił także uwagę
na fakt, iż zarząd powiatu gotowy jest na
dalsze rozmowy z przedstawicielami
gminy, ale konkretne rozstrzygnięcia
muszą zapaść jeszcze w 2007 roku.
Joanna Truszkowska

Ogólnopolski Konkurs „Grunt na medal” 2007

Barczewo zdobyło wyróżnienie
podlaskiego, pomorskiego, śląskiego,
świętokrzyskiego, wielkopolskiego,
zachodniopomorskiego i warmińskomazurskiego.W naszym województwie
do konkursu zgłoszono: 3,0260 ha w
Miłomłynie, 7,7487 ha w Iławie (ul.
Przemysłowa), 19,48 ha w Iławie –
Franciszkowo Górne, 19,0164 ha w
Piszu, 4,77 ha w przemysłowej dzielnicy
Giżycka i 11ha w Barczewie. Zwycięzcą
konkursu z województwa warmińskomazurskiego został teren inwestycyjny
położony w Iławie przy ul.
Przemysłowej. Dodatkowo specjalne
wyróżnienie zostało przyznane gminie
Barczewo za teren o pow. 11 ha,
położony u zbiegu drogi krajowej nr 16 i
drogi wojewódzkiej nr 595.
Dla finalistów konkursu zwycięstwo
oznacza promocję terenu na forum
międzynarodowym, a tym samym
większą szansę na przyciągnięcie
inwestycji zagranicznych do gminy.
Wyróżnienie przyznane naszej
gminie jest niepowtarzalną szansą
promocji miasta, jako najlepszego
miejsca lokalizacji dla inwestycji
produkcyjnych, które będą w pierwszej
kolejności rekomendowane
atrakcyjnym dla gminy inwestorom i
uhonorowane możliwością używania
logo „Grunt na medal” we wszystkich
materiałach promocyjnych.
Mariola Łukowska

Polska Agencja Informacji i
Inwestycji Zagranicznych, we
współpracy z Marszałkami Województw,
ogłosiła II edycję Ogólnopolskiego
konkursu „Grunt na medal” 2007, pod
patronatem Ministerstwa Gospodarki.
Celem konkursu było wyłonienie
najlepszego terenu kompleksowo
przygotowanego pod inwestycje
produkcyjne. I edycja konkursu odbyła
się w 2005 roku i spotkała się z dużym
zainteresowaniem władz lokalnych.
Wówczas wzięło w nim udział 210 gmin,
które nadesłały 342 oferty. Po
zakończeniu konkursu gminy te cieszyły
się większym zainteresowaniem ze
strony inwestorów.
Do II edycji konkursu, w roku 2007
przystąpiło 2558 gmin z całej Polski,
które nadesłały formularze zgłoszeniowe
z opisem terenu. Gminy, które
przystąpiły do tej edycji miały
niepowtarzalną szansę promocji swojego
miejsca lokalizacji dla inwestycji
produkcyjnych i pozyskania inwestorów
zagranicznych.Zgłoszone tereny
wizytowane były przez komisje
konkursowe, złożone z dwóch
reprezentantów danego województwa i
pracownika PAIiIZ. Komisje wyłoniły
16 finalistów z województw:
dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego,
lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego,
małopolskiego, mazowieckiego,
opolskiego, podkarpackiego,
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Historia
Barczewskie Kalendarium

LISTOPAD

1. XI. 1992 – na cmentarzu
komunalnym przy ulicy Kościuszki w
Barczewie odsłonięto tablicę
upamiętniającą więźniów
zamordowanych w latach 1945-1956
przez NKWD i UB.
2. XI. 1945 – w Barczewie odbyła się
akademia żałobna, upamiętniająca
żołnierzy radzieckich poległych w
walce o miasto.
5. XI. 1988 – w Barczewie, w kinie
„Legenda” odbyły się uroczystości
upamiętniające 70-lecie powstania
Związku Harcerstwa Polskiego.
6. XI. 1967 – z okazji 50-tej rocznicy
Rewolucji Październikowej w
Miejskim Domu Kultury w Barczewie
wystawiono inscenizację poetycką pt.
„Droga życia”, opracowaną przez
Mariana Nikadona.
8. XI. 1952 – w Barczewie otwarto
szkolną świetlicę dla uczniów matek
pracujących.
10. XI. 1337 – pod tą datą zapisano,
że założycielami Barczewka byli dwaj
bracia o imionach Jan i Piotr.
14. XI. 1997 – Mirosław Kuliś został
wybrany burmistrzem miasta Barczewo
15. XI. 2001 – w Jedzbarku, po 52
latach, reaktywowano Polskie
Stronnictwo Ludowe.
18. XI. 1949 – w Szkole Podstawowej
w Wipsowie zorganizowano akademię z
okazja 150-tej rocznicy urodzin
Aleksandra Puszkina.
20. XI. 1944 – Adolf Hitler opuścił
kwaterę pod Kętrzynem.
20. XI. 1898 – w Olsztynie
zarejestrowano Straż Pożarną w
Wartemborku.
21. XI. 1937 – w uroczystości św.
Andrzeja, patrona diecezji,
zorganizowano w kościele farnym
trzynastogodzinne nabożeństwo.
23. XI. 1977 – koło filatelistyczne
przy MDK w Barczewie zorganizowało
wystawę filatelistyczną z okazji
Rewolucji Październikowej.
24. XI. 1989 – w Barczewie powstał
Komitet Obywatelski.
26. XI. 1817 – w klasztorze
bernardynów w Barczewie zmarł
Sadrynna (Sadrina) Wawrzyniec, w
latach 1799-1814 – proboszcz w
Ramsowie.
29. XI. 1936 – zmarł ks. Jan Heller,
były proboszcz parafii w Barczewie.
W listopadzie 1883 – ukończono
budowę drogi bitej, łączącej Olsztyn z
Barczewem.
W. Zenderowski
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135 lat dworca kolejowego w Barczewie

Opustoszały zabytek

Od chwili, kiedy na stacji kolejowej
oddalonej o 2 km od miasta, zatrzymał się
pierwszy osobowy pociąg minęło 135 lat. Było
to 1 grudnia 1872 roku. Wcześniej, 26 listopada
1872 roku, komisja nadzoru dokonała odbioru
urządzeń technicznych i torowiska. Rozpoczęta
za Burmistrza Wartemborka – Gajewskiego –
budowa dworca kolejowego, została ukończona
przed terminem. Na budynku od strony
peronów umieszczono zegar, a po obu stronach
tablice z nawą stacji miasta – Wartbór, zamiast
Wartenburg. Widocznie dlatego, że dworzec
kolejowy znajdował się na terenie należącym
do gminnej wsi Ruszajny. Z początku linia
kolejowa miała przebiegać przez miejski teren
Barczewa. Niestety. Na takie rozwiązanie nie
zgodzili się ojcowie miasta, wysocy urzędnicy i
przedsiębiorcy. Decyzję tłumaczono hałasem,
brudem i zagrożeniem dla miejskich furmanów.
Nazwę stacji na Wartenburg zmieniono
dopiero w roku 1932, kiedy część gminy
Ruszajny, w tym dworzec, włączona została do
miasta Wartenburg. Od początku stacja
podlegała pod Główną Dyrekcję, mieszczącą
się w Königsbergu (Królewcu).
W budynku dworca znajdowały się
pomieszczenia dyżurnego ruchu, obsługi kolei,
przewozu towarowego, pocztowe i kasa
biletowa. Urządzono przestronną poczekalnię z
bufetem. Na piętrze umieszczono biuro i
mieszkanie zawiadowcy stacji.
Uroczyste otwarcie nowego obiektu
wyznaczono na niedzielne popołudnie, 1
grudnia 1872 roku. Wjazd pierwszego pociągu
zgromadzeni przywitali oklaskami. Były
przemówienia i przecięcie wstęgi przy
dźwiękach marsza, granego przez orkiestrę
kolejową. Po godzinnej uroczystości pociąg
ruszył w kierunku Czerwonki, otwierając
połączenie relacji Toruń - Iława - Olsztyn Korsze - Wystruć.
Dla mieszkańców Ruszajn i Barczewa było to
wielkie wydarzenie. Przy dworcu powstał mały
park z ławkami i studnią pośrodku. Całość
ogrodzono. Na peron wchodziło się za
wykupioną peronówką, a wysiadający
oddawali bilety przed wejściem do budynku
dworca.
W roku 1877 utwardzono nawierzchnię
peronów, zbudowano budynek dla dróżnika

przy przejeździe
kolejowym, a za
drugim peronem
postawiono
bocznicę, z której
korzystał miejski
przemysł.
Od roku 1941
dochodziło do
c z ę s t y c h
ograniczeń w ruchu
pociągów, z uwagi
na przejeżdżające
t r a n s p o r t y
wojskowe. Przez
dworzec, nie
zatrzymując się,
przejeżdżały składy
specjalne. Niektórzy widzieli w oknie salonki
samego Adolfa Hitlera. Potem nastało
najgorsze... 21 stycznia 1945 roku na bocznicy
zatrzymał się eszelon wyładowany czołgami z
Korpusu Pancernego „Grossdeutschland”, dla
wzmocnienia obrony. 22 stycznia o godz. 10
rano, z dworca w kierunku Czerwonki odjechał
ostatni pociąg z uciekinierami. W mieście
zadomowiła się radziecka komendantura
wojenna. Z dworca, w głąb Związku
Radzieckiego, odprawiano składy pociągów ze
zdobycznym majątkiem.
W maju 1945 roku, na dworcu kolejowym
zatrzymały się pierwsze pociągi z osadnikami.
Powstał Zarząd Odcinka Drogowego i Stacji
Kolejowej Wartembork. Na początku lat
pięćdziesiątych, do rampy podjeżdżał wagon
kinowy. Wtedy na stację ściągały gromady
kinomanów, a na dworcowej poczekalni
okazjonalnie występował amatorski zespół
teatralny. Pod koniec lat sześćdziesiątych
oddano składnicę towarową. Naprawiono
torowisko, rozjazdy, zwrotnice i semafory. Na
nowej tablicy w rozkładzie przybywały nowe
połączenia, a nazwę stacji w 1947 r. zmieniono
na Barczewo. W latach osiemdziesiątych XX
wieku zbudowano trakcję elektryczną.
Starsi mieszkańcy pamiętają, że dawniej w
budynku dworca kolejowego tętniło życie, a
kolejarski czas wyznaczały przejeżdżające
pociągi. W tamtych czasach niemal wszyscy,
którzy pracowali w Olsztynie, dojeżdżali
pociągami. Każdego ranka, w kierunku dworca,
spieszyły tłumy. Jedni udawali się do pracy, inni
do szkoły lub po zakupy. Po południu, ci sami
wracali tą samą drogą do domu. Na dworcu
panował ruch, a drzwi do poczekalni, w której
czynny był bufet (gdzie można było kupić nie
tylko piwo), nie zamykały się, a przy dworcu
stała budka z „jasnym pełnym”.
Sytuacja – na niekorzyść dworca kolejowego
– zmieniła się z chwilą otwarcia podmiejskiej
linii autobusowej, łączącej miasto z Olsztynem.
Dziś na dworcu kolejowym jest pusto, cicho i
spokojnie. Drzwi wejściowe do budynku
okratowano i zamknięto na kłódkę. Nie ma też
budki z piwem. Tylko od czasu do czasu
zatrzyma się pociąg, do którego prawie nikt nie
wsiada i z którego nikt nie wysiada.
Wojciech Zenderowski
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Informacje
Konwent Wójtów i Burmistrzów

Śmieci Powiatu
We wtorek, 13 listopada, w siedzibie
olsztyńskiego starostwa, odbył się konwent
wójtów i burmistrzów gmin powiatu
olsztyńskiego ziemskiego. Przewodniczył mu
burmistrz Barczewa Lech Nitkowski.
Gościem konwentu był starosta olsztyński pan
Adam Sierzputowski. Celem spotkania było
wypracowanie wspólnego stanowiska w
sprawie gospodarki odpadami w powiecie
olsztyńskim, w świetle propozycji Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z
o.o. z Olsztyna, oraz podjęcie decyzji o
upoważnieniu starosty olsztyńskiego do
reprezentowania gmin naszego powiatu przed
gminą Olsztyn.
Lech Nitkowski, prowadzący obrady, miał
poważne wątpliwości czy olsztyński ZGOK
jest właściwym partnerem do rozmów z
gminami. Do tej pory ZGOK nie przedstawił

gminom żadnych pełnomocnictw od gminy
Olsztyn. Natomiast w pismach adresowanych
do gmin prosił o podjęcie decyzji w sprawie
umieszczenia w budżecie na rok 2008
znacznych kwot, niezbędnych do
współfinansowania kosztów budowy „Systemu
zagospodarowania odpadów komunalnych”.
Propozycja Olsztyna zakłada, że do systemu
powinno wejść 40 gmin. W pierwotnym
porozumieniu miały to być związki. Dzisiaj, po
konsultacjach z prawnikami Regionalnej Izby
Obrachunkowej, wiemy, że podmiotem do
porozumienia mogą być tylko gminy.
Poinformowano nas ile do kasy olsztyńskiego
ZGOK-u powinniśmy wpłacić. W przypadku
Barczewa jest to kwota 2 399 tysięcy złotych.
Nie wiemy ile będziemy płacić za utylizację
1 tony „loko” odpadów, ile za odpady trudno
spalające się. Jak będą rozliczane zyski ze
spalania: ciepła woda i energia elektryczna. Nie
wiemy, dlaczego w kosztach budowy
przedsięwzięcia ujęte są też koszty rekultywacji
starych wysypisk.
Nowy projekt przewiduje, funkcjonowanie

na czas budowy dwóch składowisk na terenie
40 gmin. Nie ma jasności, co dalej z
obecnymi małymi wysypiskami w gminach i
co będzie z ich majątkiem. Na jakich
warunkach należy je przekazać do wspólnoty.
W tym temacie jest wiele wątpliwości, które
należy wyjaśnić.
Stanowiska gmin: Stawiguda – nie
wchodzi w przedsięwzięcie; Jeziorany – też
nie wchodzą; Dywity – wchodzą, ale nie
podoba im się postępowanie Olsztyna i
koszty; Dobre Miasto – oceniło projekt
negatywnie, wejdzie do zadania, ale bez
finansowania; Biskupiec uzależnia
stanowisko od decyzji Związku Gmin
„Czyste Mazury”; Kolno wejdzie, ale bez
finansowania; Świątki – „nie stać nas na taki
drogi projekt”.
Starosta Adam Sierzputowski
zaproponował, aby w negocjacjach z
Olsztynem towarzyszyli mu przewodniczący
Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich,
wójt Świątek i burmistrz Barczewa.
Obserwator - uczestnik konwentu

Śmieci Barczewa

Spadek z historii
Jeszcze tego roku, samorząd będzie miał do
rozwiązania największy problem gospodarczy
w gminie – śmieci. Problem niedoceniany,
odkładany na później lub zamiatany pod dywan
przez wszystkie samorządy ostatnich czterech
kadencji. Na barczewskich śmieciach w
przeszłości niektórzy ludzie zrobili karierę, lub
dzięki nim stracili posady. Problem śmieciowy
nabrzmiał za czasów śp. burmistrza Barczewa
Antoniego Ropelewskiego. Wtedy właśnie
nasza gmina wyraziła zgodę na rozbudowę
składowiska odpadów komunalnych w
Łęgajnach i podwyższenia jego czaszy o kolejne
9 metrów. Miasto Olsztyn, realizując
„porozumienie”, ograniczyło się do zapełnienia
śmieciami nowych rzędnych wysypiska. O
rozbudowie i modernizacji zapomniało.
Następny burmistrz Mirosław Kuliś był
proolsztyński i chciał zachować status quo na
wysypisku. W kolejnych wyborach do władzy
doszła zdecydowana zwolenniczka likwidacji
wysypiska – pani Elżbieta Wąsowska. W sumie
wszyscy burmistrzowie, zwolennicy jak i
przeciwnicy składowiska odpadów
komunalnych w Łęgajnach, pozostawili w
spadku nierozwiązany problem śmieciowy.
Dzień dzisiejszy
6 listopada tego roku, w barczewskim ratuszu
odbyło się spotkanie burmistrza z
nowopowołaną Radą Nadzorczą Spółki
Zakładu Usług Komunalnych w Barczewie.
Diagnozując kwestię gminnych odpadów
komunalnych, burmistrz powiedział, że jest to
największy problem gospodarczy, z którym jako
gmina musimy się zmierzyć. Minister,
wojewoda i służby sanitarne zamknęły
składowisko w Łęgajnach. Ono już nie
funkcjonuje. Pozostaje problem rekultywacji.
Dotarła do nas, opracowana przez Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi /ZGOK/
z Olsztyna, „Koncepcja rekultywacji
składowiska odpadów” w Łęgajnach. Według

jej zapisów warstwa rekultywacyjna będzie
pochodziła z ziemi mineralnej. Nie będą
stosowane popioły i osady ściekowe,
oprotestowane przez mieszkańców Łęgajn. Jest
też harmonogram realizacji zadań związanych z
rekultywacją. Ostateczna likwidacja obiektów
składowiska przewidziana jest na kwiecieńczerwiec 2037 roku (więcej informacji podamy
w grudniowym wydaniu gazety).
Propozycje na przyszłość
Urząd Miasta Olsztyna wraz z
czterdziestoma gminami województwa
warmińsko-mazurskiego przystąpił do
realizacji programu budowy nowoczesnego,
spełniającego prawne i techniczne standardy
UE, systemu gospodarki odpadami. Zadanie to
ma kosztować 512 milionów złotych.
Finansowanie przedsięwzięcia odbywać się
będzie: z funduszu spójności - 250 milionów
złotych, tj. 50% , z pożyczek -175 milionów
złotych, tj.35%, środków własnych gmin - 76
milionów, tj. 15%.
Gminie Barczewo
przypadłby wkład pieniężny w kwocie 2 300
tysięcy złotych, w rozbiciu na lata budżetowe
(w 2008 roku - 479 tysięcy złotych, w 2009 roku
- 598 tysięcy złotych, 2010 roku - 748 tysięcy
złotych a w 2011 roku - 598 tysięcy złotych).
Dla większości gmin powiatu olsztyńskiego jest
to inwestycja ogromnie kapitałochłonna.
Stanowisko burmistrzów i wójtów gmin
ościennych na dzień 31 jest następujące - „
skoro Olsztyn ma tak duży budżet, skoro do tej
pory zajmował się gospodarką odpadami i ma
dochody z ich składowania, to niech robi to
dalej, my wchodzimy na zasadzie oddawania
im śmieci za odpowiednio wystawioną cenę”.
Alternatywa projektu Olsztyna.
Burmistrz Bisztynka zaproponował dla
Barczewa, Jezioran, Kiwit, Kolna, Lidzbarka
Warmińskiego miasta i Lidzbarka gminy,
alternatywę do projektu miasta Olsztyna, tj.
wspólną rozbudowę dotychczasowego

składowiska w Sękitach. Burmistrz Wójcik
oświadczył, że za 3.374 tysiące złotych jest w
stanie wykonać dokumentację, urządzić
składowisko, zainstalować linię technologiczną
wstępnego oczyszczania i zakupić niezbędną
ilość kontenerów. Tak przygotowane
składowisko zabezpieczy nasze potrzeby na
najbliższe 10lat. Udział Barczewa w
proponowanym przedsięwzięciu Bisztynka
wyniósłby 875.524 złoty. Odpowiedzi na
propozycję Bisztynka nie możemy przeciągać w
n i e s k o ń c z o n o ś ć . W r a z i e o d m o w y,
samorządowcy Bisztynka zapowiedzieli, że
wybudują składowisko sami. Co to oznacza dla
nas? W styczniu 2008 roku możemy dostać od
gminy bisztyneckiej wypowiedzenie na
składowanie śmieci. W następstwie zmuszeni
będziemy je zawieźć do Olsztyna i zapłacić cenę
150 zł od tony loco. Obecnie w Sękitach (gmina
Bisztynek), za składowanie odpadów płacimy
110 zł za tonę i mamy o 62 kilometry drogi
bliżej. Gmina Barczewo ma do wyboru dwie
propozycje olsztyńską i bisztynecką. Radnych
czekają trudne decyzje. Brak decyzji może
spowodować, że nie będziemy mieli gdzie
wozić własnych śmieci.
Pozostałe uwarunkowania
Mieszkańcom gminy należy się wyjaśnienie,
że zgodnie z dyrektywą Rady 90/331/EWG z
dnia 07.06.1990 w kosztach śmieci będziemy
płacić dodatkowo składkę na zabezpieczenie
finansowe kosztów zamknięcia i
poeksploatacyjnego nadzoru nad
składowiskiem przez okres 30 lat. Zgodnie z
inną dyrektywą 199/WE ilość składanych
odpadów ulegających biodegradacji musi ulec
ograniczeniu. W Polsce do 2010 roku musimy
ograniczyć ilość składanych odpadów
biodegracyjnych do 75% w stosunku do roku
bazowego, czyli 1995. W 2012 redukcja
składowania musi zejść do 50%, a w 2020 do
35%. Za przekroczenie wymienionych
wskaźników będziemy płacić wysokie kary.
Jako gmina nie jesteśmy przygotowani
wypełnić obu dyrektyw. Z przedstawionych
uwarunkowań wynika, że śmieci Barczewa
przestaną być tanie.
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Gimnazjum Nr 1 w Barczewie
Pomocna dłoń

Akcja Znicz

Gimnazjum Nr 1 w Barczewie, pod
patronatem Stowarzyszenia Inicjatyw
Gospodarczych, we wrześniu bieżącego
roku, brało udział w ogólnopolskiej zbiórce
żywności. Uczniowie w barczewskich i
gminnych sklepach zebrali ponad 1000 kg
żywności, którą za pośrednictwem SIG
otrzymali mieszkańcy gminy Barczewo. 30
października 2007 r. około sześćdziesięciu
uczniów z klas I-III wraz z uczniami
Gimnazjum Nr 2 w Barczewie, brało udział
w porządkowaniu starego i nowego
cmentarza. Uporządkowano ponad 500
grobów.
Kolejną społeczną akcją gimnazjalistów
będzie następna zbiórka żywności, która
odbędzie się w dniach 30.XI – 1.XII.2007 r.
w sklepach na terenie gminy Barczewo. Po
raz kolejny liczymy na Państwa
życzliwość.
Tomasz Michałowski

Dnia 30.10.07 członkowie wolontariatu
"Pomocna dłoń" przy Gimnazjum nr 1
im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie, w
godzinach 12.20 - 14.30, porządkowali
zaniedbane nagrobki, złożyli wykonane
przez siebie wiązanki, zapalili znicze na
cmentarzach w Barczewie.
Dzięki akcji młodzież podejmowała
bezinteresowne działania kształtujące
pozytywne cechy takie jak: szacunek,
pamięć o przeszłości, zaangażowanie.
Młodzież aktywnie, umiejętnie i z
zapałem włączyła się w pracę na rzecz
środowiska lokalnego.
Jolanta Jakończuk, Irena
Klimaszewska, Małgorazta
Trusewicz

Mleko z Klasą
Świetlica szkolna w Gimnazjum nr 1
im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie
kontynuuje popularny w Unii Europejskiej
program " Mleko z Klasą ". Celem projektu
jest wprowadzenie systematycznego
podawania mleka.
Akcja zachęca uczniów do picia mleka.
Wprowadzając systematyczne picie mleka
mamy na uwadze: zdrowie dzieci, ich
prawidłowy rozwój oraz energię i
motywację do nauki.
Młodzież ma możliwość zakupu trzy
razy w tygodniu 0,2 l smakowego mleka po
obniżonej cenie (0,50 gr).
Małgorzata Duba, Jolanta
Jakończuk, Irena Klimaszewska,
Małgorazta Trusewicz, Tomasz
Michałowski

Powiatowy Turniej Siatkówki Dziewcząt
10 Listopada 2007 roku w hali sportowej
przy Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie odbył się
Tu r n i e j S i a t k ó w k i D z i e w c z ą t o
Mistrzostwo Powiatu Olsztyńskiego.
Do Barczewa
przyjechało 7 drużyn
siatkarek, ósmą
s t a n o w i ł y
b a r c z e w s k i e
gimnazjalistki z UKS
„Gala”. Tradycyjnie
już, otwarcia turnieju
dokonali: pan Lech
Jan Nitkowski –
burmistrz Barczewa
oraz pani Krystyna
Szter – dyrektor
Gimnazjum.Na
początek atmosferę w
hali rozgrzały
cheerleaderki z
barczewskiego
Gimnazjum oraz
zespół z Jezioran,
który dopingował
Foto Piotr Mostek
swoje siatkarki.
Turniej rozegrany
został w meczach
grupowych i tak w grupie A znalazły się
drużyny: Gimnazjum nr 1 w Barczewie,
Gimnazjum w Biskupcu, Gimnazjum w
Dobrym Mieście i Gimnazjum w
Jezioranach.
Po zaciętej walce zwycięstwo w tej
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grupie odniosły gimnazjalistki z Dobrego
Miasta.
W grupie B zaś znalazły się drużyny:
Gimnazjum w Olsztynku, Niepubliczne
Gimnazjum w Dobrym Mieście,

UKS “GALA”

Gimnazjum w Gietrzwałdzie, Gimnazjum
w Jonkowie.
Tu najlepsze okazały się siatkarki z
Jonkowa.
W meczach półfinałowych starły się ze
sobą : Barczewo - Jonkowo z wynikiem 0:2

oraz
Dobre Miasto - Dobre Miasto
(gimnazjum niepubliczne) - 2:0.
W meczu finałowym Jonkowo
wygrało z gimnazjalistkami z Dobrego
Miasta. Barczewianki uplasowały się na IV
miejscu, co nie
pozwoli siatkarkom
UKS „Gala” zagrać w
turnieju rejonowym.
Awans do rejonu
uzyskały drużyny z
Jonkowa i Dobrego
Miasta (gimnazjum
publiczne).
Ostateczne wyniki:
I miejsce – Jonkowo;
II miejsce – Dobre
Miasto (Gimnazjum
Publiczne); III
miejsce – Dobre
Miasto (Gimnazjum
Niepubliczne)
IV miejsce –
Gimnazjum w
Barczewie.
N a j l e p s z ą
zawodniczką turnieju
o k a z a ł a s i ę
Aleksandra Jabłońska
z drużyny z Jonkowa.
Wszystkim osobom zaangażowanym w
przygotowanie turnieju organizatorzy
składają serdeczne podziękowania.
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Szanowni Państwo!
Uprzejmie informuję, że hala sportowa przy Gimnazjum nr 1
im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie jest dostępna 7 dni w tygodniu. W tym - bezpłatnie:

poniedziałek – piątek

8.30 – 15.00 – zajęcia lekcyjne dla gimnazjalistów

poniedziałek – czwartek

15.00 – 17.00 – pozalekcyjne zajęcia sportowe gimnazjalistów i chętnych
grup zorganizowanych dla uczniów szkół podstawowych
miasta i gminy Barczewo

piątek 15.00 - 16.00

–

16.00 – 17.00 –

zajęcia fitness dla pracowników oświaty miasta i gminy
prowadzone przez p. Danutę Dowgiałło
zajęcia dla zorganizowanych grup mieszkańców
miasta i gminy Barczewo

Z wielką przyjemnością zapraszamy do korzystania z hali sportowej przy
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie: kluby sportowe,
działaczy sportowych, pracowników wszystkich firm i instytucji,
a przede wszystkim mieszkańców miasta i gminy Barczewo.
Nowy obiekt stwarza bardzo dobre warunki do zdrowego i czynnego wypoczynku,rekreacji i sportu.
Hala jest nowoczesna, wielofunkcyjna, pełnowymiarowa, o wysokim standardzie.
Zainteresowanym proponujemy korzystne ceny, a także
podpisanie umowy, która zapewni dogodną współpracę.

od poniedziałku do piątku
w soboty
w niedziele

-17.00 – 20.00
-9.00 – 19.00
-10.00 – 18.00

Wszelkie zasady korzystania z hali sportowej, regulamin oraz
cennik do wglądu u Administratora Szkoły – 089 514 77 13 w. 34

Krystyna Szter
Dyrektor Gimnazjum nr 1
im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie
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SPEŁNIJMY MARZENIA TOMASZA !!!
W imieniu rodziców 27 letniego Tomasza
Skowronka zwracamy się z prośbą o
pomoc finansową, która pomogłaby
zrealizować jego marzenia o powrocie do
aktywnego, samodzielnego życia. Tomasz
uległ tragicznemu wypadkowi
komunikacyjnemu – wpadł pod pociąg i
stracił obie nogi. Lekarze nie dawali mu
szans przeżycia, na szczęście silna wola
Tomasza zwyciężyła. Przed wypadkiem
prowadził aktywne życie – pracował w
zakładzie kamieniarskim, czynnie uprawiał

koszykówkę. Obecnie porusza się
wyłącznie na wózku inwalidzkim i dwa
razy w tygodniu jeździ na treningi
koszykówki dla osób niepełnosprawnych.
Zwracamy się z gorącą prośbą do ludzi
dobrej woli o stworzenie Tomaszowi
szansy na lepsze, samodzielne i aktywne
życie, takie jak przed wypadkiem. Jego
marzeniem są specjalistyczne protezy
nóg, których koszt wynosi 94.000 PLN –
co stanowczo przekracza możliwości
finansowe.

Fundacja na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i Ty”
81-535 Gdynia, ul. Płocka 5A, tel./faks (058) 663-81-41
www.fundacjapomozity.sprint.pl
Nr konta, na które prosimy dokonywać wpłat:
63 1160 2202 0000 0000 2920 6273
z dopiskiem: Protezy nóg dla Tomasza Skowronka

Konkurs fotograficzny roztrzygnięty

“Barczewskie pejzaże”
I-miejsce

n
a
g
r
o
d
y
:
I miejsce – Aleksander Jasiukiewicz - „W
bartołckiej kotlinie” II miejsce – Michał
Kacprowicz – Dworzec barczewski
III miejsce – Małgorzata Jasiukiewicz –
Droga na Kierzbuń,
wyróżnienie – Monika Reski - Mgła
oraz dla autora najlepszych zdjęć w
konkursie – Aleksander Jasiukiewicz.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają
d r o b n e n a g r o d y i d y p l o m y.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
odbędzie się w grudniu 2007 r., podczas
wystawy pokonkursowej, w ramach
Spotkań z Poezją Śpiewaną w Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
Zbigniew Kozłowski

15.11.2007 r. rozstrzygnięty został
pierwszy konkurs fotograficzny. Wpłynęło
około 40 fotografii, przedstawiających
różne zakątki naszej gminy. Kilka zdjęć
wzbudziło naprawdę wiele emocji. Jury
miało trudny wybór. Jak na pierwszy,
organizowany na szerszą skalę, konkurs w
naszej gminie, poziom nadesłanych
f o t o g r a f i i b y ł b a r d z o d o b r y.
Przygotowujemy kolejną edycję, być może
w trochę innej formie, lecz na pewno
jeszcze atrakcyjniejszą, z licznymi
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nagrodami.
Jury w składzie: Zbigniew Kozłowski CKiPG, Ramsko – Barczewo, Piotr
Mostek - CKiPG – Barczewo, Anna Rok CKiPG – Barczewo, Adam Schulz Agencja Reklamowa AS Kolor – Olsztyn i
Władysław Katarzyński - Gazeta
Olsztyńska – Olsztyn, oceniało zdjęcia pod
względem wizualnym, kładąc jednak
nacisk na charakterystyczne i
rozpoznawalne elementy naszego miasta i
gminy oraz przyznało następujące
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II-miejsce

Informacje
Cała społeczność szkolna, Dyrektor, rodzice, nauczyciele i uczniowie
mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Barczewa na

aukcję bożonarodzeniową,
która odbędzie się 13 grudnia 2007 roku o godz. 17.00
w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie.

Zapraszamy na występy dzieci, aukcję interesujących
eksponatów w postaci rzeźb, obrazów,
stroików i ozdób świątecznych.
Zapraszamy również do stoiska kulinarnego z wyśmienitymi
daniami wigilijnymi oraz do kawiarenki na domowe wypieki
i wiele innych atrakcji.

Informacja
Informuję, że w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Barczewie, w dniach:
od 19.11.2007 r. do 10.12.2007 r.,
od 3.12.2007 r. do 24.12.2007 r.,
od 17.12.2007 r. do 7.01.2008 r.
podane zostały do publicznej
wiadomości w y k a z y
nieruchomości, przeznaczonych do
sprzedaży i dzierżawy.
Wykazy dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego w
Barczewie pod adresem:
www.bip.barczewo.pl.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Rada Miejska w Barczewie
zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konkursie
na najatrakcyjniejszą dekorację świąteczną
w mieście Barczewo
1.Celem
konkursu jest
wyłonienie najładniejszej i
najciekawszej zarazem dekoracji
świątecznej, która
podniesie
atrakcyjność i walory estetyczne
naszego najbliższego otoczenia, a
w szczególności podkreśli
niepowtarzalny urok Swiąt
Bożego Narodzenia i Nowego
Roku.
2.Do wzięcia udziału w
konkursie organizatorzy
zapraszają osoby fizyczne,
instytucje, spółdzielnie
mieszkaniowe, zarządców
nieruchomości z terenu miasta
Barczewo.
3.Konkurs organizowany jest w
dwóch kategoriach:
Kategoria I - balkony, okna w
domach
jednorodzinnych,
wielorodzinnych, instytucjach.
Kategoria II - posesje.
4 .W konkursie nie mogą brać
udziału
osoby bezpośrednio
związane z jego organizacją ani
członkowie ich rodzin, jak również

nie będą brane pod uwagę ozdoby
zainstalowane na zlecenie
organizatorów.
5 . Wy b o r u n a j ł a d n i e j s z e j
dekoracji dokona
Komisja
konkursowa wybrana przez stałą
Komisję Rady Miejskiej do spraw
Sportu , Turystyki,
Kultury i
Promocji Gminy.
6 . Wa r u n k i e m u d z i a ł u w
konkursie jest
nadesłanie do
Centrum Kultury i
Promocji
Gminy w Barczewie zgłaszanej
dekoracji. Zgłoszenie należy
przesłać pocztą (decyduje data
stempla pocztowego) lub
dostarczyć osobiście w zaklejonej
kopercie na adres:
Centrum Kultury i Promocji
Gminy
ul.Słowackiego 5
11-010 Barczewo
w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 24 grudnia 2007r, do
godziny
12.00 z dopiskiem
„Konkurs na najładniejszą
dekorację świąteczno noworoczną w mieście Barczewo „
i podaniem kategorii.

7.W zgłoszeniu należy podać:
imię i nazwisko, nazwę instytucji,
spółdzielni
mieszkaniowej,
zarządcy nieruchomości, adres,
telefon kontaktowy oraz określić
miejsce(podać adres), w którym
znajduje się dekoracja.
8.Protokoły lustracji dostępne
będą do wglądu w biurze Centrum
Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie, pokój nr 6, oraz na
stronie internetowej
9.Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymają dyplomy uczestnictwa
w
konkursie, natomiast
zwycięzcy i laureaci II i III miejsca
w poszczególnych kategoriach
otrzymają nagrody pieniężne.
10.Podsumowanie Konkursu
połączone z ogłoszeniem
wyników, wręczeniem dyplomów i
nagród nastąpi podczas obrad XIX
sesji Rady Miejskiej w Barczewie,
w dniu 28 grudnia 2007r.
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Informacje
Burmistrz Barczewa i Rada Miejska w Barczewie ogłaszają konkurs
„ANIOŁ SUKCESU”

Regulamin Konkursu
Cel:
1. Konkurs jest adresowany do osób
fizycznych i innych podmiotów z terenu
gminy Barczewo.
2. Konkurs organizowany jest co roku.
Do konkursu mogą być zgłoszone
inicjatywy zrealizowane wyłącznie w
okresie, który podlega ocenie, chyba, że są
to inicjatywy wieloletnie.
3. Zgłoszeń inicjatyw mogą dokonywać
instytucje, reprezentacje sektora
pozarządowego, osoby fizyczne, osoby
prawne, kościoły oraz związki
wyznaniowe.
4. Zgłoszenie powinno zawierać
pisemne uzasadnienie. Zgłoszenia
przyjmowane będą do 31 grudnia danego
roku.
5. W ramach konkursu przyznana
będzie, co roku statuetka anioła i
honorowe dyplomy w kategorii: kultury,
oświaty, przedsiębiorczości, sportu,
turystyki, wolontariatu i filantropii.
6. W przypadku, gdy kapituła uzna, iż
żadna inicjatywa nie spełnia kryteriów
wymaganych do przyznania statuetki,
Kapituła przyzna jedynie wyróżnienia.
Każdy nominowany podmiot zostanie
wpisany do Kroniki Barczewa.
7.
Ocena zgłoszonych inicjatyw
dokonana będzie w oparciu o następujące
kryteria:

„Człowiek jest wielkim nie przez to co ma, ani przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

1)
w dziedzinie kultury:
osiągnięcia na szczeblu
wojewódzkim, krajowym,
międzynarodowym,
innowacyjność podejmowanych
działań,
2)
w dziedzinie oświaty:
olimpiady, konkursy na szczeblu
wojewódzkim i ogólnopolskim,
3)
w dziedzinie przedsiębiorczości:
pomoc w różnych dziedzinach
życia społecznego gminy,
szczególne osiągnięcia w
działalności operacyjnej firm i
przedsiębiorstw,
tworzenie nowych miejsc pracy,
4)
w dziedzinie rolnictwa i ochrony
środowiska:
szczególne osiągnięcia w różnych
sferach produkcji roślinnej i zwierzęcej,
stosowanie rozwiązań
proekologicznych,
5)
w dziedzinie sportu:
osiągnięcia na szczeblu
wojewódzkim, krajowym,
międzynarodowym,
promocja zdrowego stylu życia i
aktywnego spędzania wolnego czasu,
6)
w dziedzinie turystyki:
osiągnięcia w rozwoju turystyki,
agroturystyki i rekreacji,
promocja zdrowia,

promocja regionalnych tradycji,
7)
w dziedzinie wolontariatu:
poczucie odpowiedzialności i
solidarności z innymi,
współpraca przy organizowaniu
różnych imprez,
współdziałanie w zespole,
dzielenie się doświadczeniem, wiedzą i
umiejętnościami,
8)
w dziedzinie filantropii:
- wielkość przekazanej kwoty,
- wielkość darowizny materialnej lub
usługi,
- osobiste zaangażowanie darczyńcy
wyróżniające się np.: zainteresowaniem
problemami organizacji czy instytucji.
10. Kapituła w kolejnych latach może
poszerzyć swój skład o honorowych
członków – zdobywców „Anioła
Sukcesu”.
11. Decyzje Kapituły podejmowane są
na posiedzeniach zwoływanych przez
Przewodniczącego, który został wybrany
spośród członków Kapituły.
12. Ogłoszenie wyników Konkursu
następuje w lutym każdego roku.
13. Regulamin Konkursu i jego zmiany
zatwierdza Rada Miejska w Barczewie.
Zgłoszenia przyjmowane są w
sekretariacie Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie, ul. Słowackiego 5.

Centrum Kultury i Promocji Gminy oraz
Market “Centrum” i Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie
serdecznie zapraszają wszystkie dzieci na

SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM
I WESOŁYM BAŁWANKIEM
w programie:
- gry i konkursy dla dzieci
- zabawa z zespołem O’KARYNA
- niespodzianki

6 grudnia 2007 roku o godz. 15.00

plac przy

markecie “Centrum” w Barczewie.
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Reklama

PRZYCHODNIA DLA ZWIERZĄT
MEDIVET
Barczewo ul. Słowackiego 2i Tel. 089 514-70-47
- profilaktyka ( szczepienia ochronne, odrobaczanie )
- leczenie
- chirurgia
- stomatologia ( ultradźwiękowe usuwanie kamienia nazębnego)
- ginekologia i położnictwo ( cytologia, diagnostyka ciąży )
- konsultacje USG
- diagnostyka laboratoryjna ( wymazy, zeskrobiny, badanie krwi )
- znakowanie zwierząt ( mikroczipy )
- wydawanie paszportów dla zwierząt
GODZINY PRZYJĘĆ
- strzyżenie i pielęgnacja
Pn.-Pt. 10.00-12.00 i 16.00-19.00
- diety lecznicze
godz. 19.00-20.00 - wizyty umówione
- akcesoria
Sobota 9.00-12.00
- wizyty domowe

T
E
V
I
D
E

M

Lek. wet. Monika Jurczak tel. 0604-680-982
Dr n. wet. Andrzej Jurczak tel. 0606-114-249

USŁUGI TRANSPORTOWE, ZAŁADOWCZE- MAREK JAKUBIAK RUSZAJNY

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH
NA TERENIE GMINY BARCZEWO

www.barczewotransport.webpark.pl

szybki czas realizacji
konkurencyjne ceny

*** zawieramy umowy indywidualne ***
kontakt : 509-305-779, 503-962-304
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www.zalesiemazury.pl
Ośrodek organizuje:
wesela, chrzciny, przyjęcia komunijne
obiady i kolacje okolicznościowe,
stypy, bankiety i inne imprezy rodzinne

imprezy integracyjne i firmowe
szkolenia
catering i obiady pracownicze
noclegi do 150 osób

W terminie 30.11-1.12.br zapraszamy na

Bal andrzejkowy z udziałem wróżki Sary
Koszt balu - 95 zł/osoba
Koszt balu z noclegiem i śniadaniem - 145 zł/osoba.
W terminie 31.12.2007-01.01.2008 zapraszamy na szampańską

Zabawę sylwestrową z pokazem sztucznych ogni !
Koszt balu -

480 zł/para

Dla gości sylwestrowych istnieje możliwość rezerwacji noclegów ze śniadaniem
Więcej informacji na stronie internetowej lub telefonicznie

www.zalesiemazury.pl
tel/fax 89 514-82-41 ,tel. kom. 606 306
e-mail: biuro@zalesiemazury.pl

344
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