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Regionalne Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym

10 sierpnia bieżącego roku
zakończyła się prowadzona od 16 lipca
akcja wakacyjna, realizowana w
ramach projektu wakacyjnego.

Jubileusz 60-lecia OSP
w Barczewie

Foto Piotr Mostek

Czytaj str. 11

Skarb w kościele św. Anny
Wy s o k i e j r a n g i k o n c e r t y w
barczewskim kościele Św. Anny są
marzeniem państwa Niny i Jana
Nowowiejskich z Poznania. Teraz są
marzeniam - za chwilę mogą stać się
faktem
Czytaj str.3

Cudze chwalicie, swego nie znacie
Mamy w podbarczewskim Wrócikowie
wielce zasłużoną dla polskiego rolnictwa
Stację Doświadczalną Oceny Odmian, z
usług której korzysta całe polskie
rolnictwo, nasiennictwo oraz handlowcy.
Czytaj str.10

Foto Zbigniew Kozłowski

Letni Klub Sukcesu i Radości

„12 sierpnia 1947 roku, wyjazdem do pierwszego pożaru, Ochotnicza Straż Pożarna
rozpoczyna swą działalność w powojennej historii miasta Barczewa”.
Uroczystego otwarcia obchodów W sobotę o godz. 9.00, w nowej,
j u b i l e u s z u o r a z I I R e g i o n a l n y c h przepięknej sali widowiskowo-sportowej
Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym i w gimnazjum, rozpoczął się uroczysty
Drogowym dokonali Burmistrz Barczewa apel, w którym udział wzięli m.in:
Lech Jan Nitkowski, Poseł na Sejm – delegacja strażaków oraz Burmistrz
Tadeusz Plawgo oraz Burmistrz Hagen - Hagen, delegacja z Litwy, Posłowie na
Dieter Eickholt, podczas Barczewskiego Sejm- Tadeusz Iwiński oraz Beata
Lata Artystycznego, organizowanego przez Bublewicz, Wicewojewoda – Jacek Janusz
Mrozek, Wicemarszałek – Urszula
Centrum Kultury i Promocji Gminy.
Po otwarciu ekipy ratownicze P a s ł a w s k a , S t a r o s t a P o w i a t u
ruszyły na pierwsze konkurencje nocne. Olsztyńskiego – Adam Sierzputowski,
O r g a n i z a t o r z y m i s t r z o s t w , t j . Burmistrz Barczewa – Lech Jan Nitkowski,
Marek Szter,
Stowarzyszenie JOANNICI Dzieło Zastępca Burmistrza Pomocy oddział w Olsztynie oraz OSP w Przewodnicząca Rady Miejskiej – Elżbieta
Barczewie przygotowali wiele trudnych Zacharewicz, Radni Rady Miejskiej w
zadań z zakresu ratownictwa medycznego Barczewie, Dyrektor Centrum Kultury i
i drogowego. W mistrzostwach wzięło Promocji Gminy w Barczewie – Mariola
udział 10 ekip, m.in: WOPR, Straży Łukowska, Zastępca Dyrektora Zakładu
Miejskiej w Olsztynie, Komendy Miejskiej Karnego w Barczewie – Krzysztof
Policji w Olsztynie oraz Ochotniczych Strzyżewski, Dyrektor Gimnazjum –
Straży Pożarnych z regionu. Konkurencje Krystyna Szter, Zastępca Dyrektora Szkoły
nocne zakończyły się około godziny 4.00. Podstawowej w Barczewie - Jadwiga
Dokończenie str. 6-7

Informacje
APEL
Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
Rolnicy!
W piątek, 27 lipca 2007 roku, przez
północną część gmin Bartoszyce,
Górowo Iławeckie, Sępopol, przeszedł
g w a ł t o w n y w i a t r, p o ł ą c z o n y z
niezwykle silnym gradobiciem. W pasie
przejścia gradobicia zniszczeniu uległo
od 50% do 100 % upraw polowych na
powierzchni blisko 6,5 tys. ha, wystąpiły
również szkody w nieruchomościach.
Powołana przez wojewodę warmińsko mazurskiego, komisja szacująca skutki
gradobicia stwierdziła, że straty
dotknęły ponad 200 gospodarstw

rolnych.
Zarząd Warmińsko - Mazurskiej Izby
Rolniczej apeluje o udzielenie
poszkodowanym pomocy rzeczowej w
postaci ziarna zbóż z tegorocznych
zbiorów. Szczególnie potrzebne jest
ziarno siewne. Pomoc taka jest
niezbędna dla gospodarstw całkowicie
pozbawionych tegorocznych plonów.
Dla ułatwienia przeprowadzenia zbiórki
zboża,
zwróciliśmy się o pomoc
do gmin naszego województwa, aby
podjęły się koordynacji zbiórki i
organizacji transportu.

Jeżeli chcecie pomóc
poszkodowanym rolnikom,
skontaktujcie się z
Urzędem Gminy lub członkiem
Powiatowej Rady Warmińsko Mazurskiej Izby Rolniczej.
Można pomóc finansowo
poszkodowanym wpłacając
pieniądze na konto Starostwa
Powiatowego w Bartoszycach: 78
1160 2202 0000 0000 9277 2625
z dopiskiem „Bartoszyce
gradobicie”.

Informacja
W związku z planowaniem budżetu na 2008 rok oraz opracowywaniem kalendarza imprez kulturalnych,
turystycznych i rekreacyjnych, Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie zaprasza do składania wniosków
o dofinansowanie. Wnioski należy składać na specjalnym formularzu ( do pobrania w siedzibie Domu Kultury
lub na stronie www.moksit.barczewo.pl ) do dnia 28.09.2007.
Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą brane pod uwagę.
DYREKTOR
Mariola Łukowska

Komunikat Burmistrza Barczewa
Przypominam, ze dowody osobiste
wydane przed dniem 1 stycznia 2001r.
zachowują ważność do dnia 31 grudnia
2007r. 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
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Marzenia o koncertach organowych

Skarb w kościele św. Anny

Festiwalowe, wieczorne koncerty
muzyki organowej w Katedrze Oliwskiej
skupiają tłumy słuchaczy. Wypełniają
świątynię muzyką różnych epok i kultur.
Stanowią kulturalną wizytówką miasta, o
jakiej marzy wielu.
Takiej rangi koncerty w barczewskim
kościele św. Anny są marzeniem państwa
Niny i Jana Nowowiejskich z Poznania.
Teraz są marzeniam - za chwilę mogą stać
się faktem, dzięki ludziom oddanym
ochronie dziedzictwa kulturowego w
naszej gminie. Do nich należy proboszcz
parafii św. Anny, ks. Marek Paszkowski,
burmistrz miasta Barczewa Lech Jan
Nitkowski, przyjaciele Barczewa państwo
Nina i Jan Nowowiejscy, pomysłodawcy
artystycznego przedsięwzięcia. Ponieważ
organy z kościoła Św. Anny są unikalne,
ich rekonstrukcja stanowi priorytetowy
cel, a jego realizacja stanowiłaby trwały
wkład fundacji p. Nowowiejskiej dla
miasta Barczewa i pamiątkę - hołd oddany
kompozytorowi.
„Gdybyśmy z tego nie skorzystali, to tak,
jakbyśmy przeszli obok historii”- mówi
burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski.
Wy k o n a w c ą p r a c r e n o w a c y j n y c h
zabytkowego instrumentu będzie pan Jan
Drozdowicz, renowator i budowniczy
około 30 organ w polskich i europejskich
kościołach, bazylikach i świątyniach,
który ściśle współpracuje z fundacją pani
Niny Nowowiejskiej. Aby czas potrzebny
na zgromadzenie ok. miliona złotych (tyle
szacunkowo wyniesie koszt inwestycji) na
renowację organ nie płynął
bezproduktywnie, organmistrz w
najbliższym czasie rozpocznie pierwsze,
podstawowe prace - inwentaryzację
instrumentu. Jest zafascynowany jego

pięknem i chce przy nim pracować.
Natomiast zadaniem pomysłodawców
projektu będzie lobbowanie
przedsięwzięcia przez wszelkie dostępne
media, poszukiwanie sponsorów wśród
organizacji, stowarzyszeń, fundacji, a także
osób prywatnych polskiego i
zagranicznego pochodzenia.
red

Zagadkowy instrument
Organy w kościele św. Anny w
Barczewie zbudował na początku XVII w.
(przed 1616) Adrian Zickermann młodszy.
Posiadały one wówczas 36 głosów i
przypuszczalnie dwa bogato obsadzone
manuały i pedał. Charakterystyczną cechą
rodziny Zickermann była samodzielność
każdej z sekcji instrumentu oraz liczne i
różnorodne rejestry 4-stopowe. Organy
posiadały prawdopodobnie renesansową
fasadę z trzema płaskimi wieżami
piszczałkowymi (środkowa wyższa,
boczne niższe) oraz dwa dwudzielne
płaskie pola piszczałkowe pomiędzy nimi.
Około 1700 roku organy zostały
przebudowane. Autor przebudowy nie jest
znany z nazwiska. Najszerszą działalność
w tym czasie prowadził Mosengel.
Ponieważ podział architektoniczny tego
typu jest dość częsty w XVII i XVIII w.,
jedynie na podstawie analogii wyglądu szaf
o rg a n o w y c h t r u d n o p r z y p i s y w a ć
barczewski instrument Mosengelowi. Jest
jednak jeden szczegół występujący w wielu
mosengelowskich prospektach - spiralnie
skręcone kolumny między płaskimi polami
piszczałkowymi - który może przemawiać
za tym budowniczym.
Prawdopodobnie po roku 1700 organy
zostały powtórnie przebudowane, z tego
też względu ich wygląd mógł zatem różnić

się od dzisiejszego - były to
prawdopodobnie dwie bliźniacze szafy
boczne i niezależna od nich szafa
pozytywu.
Zachowane XVIII-wieczne (lub
częściowo
XVII-wieczne) piszczałki
prospektowe z cyny posiadają tzw. punce,
które były typowe dla piszczałek
prospektowych Mosengela oraz
występowały u wielu innych
budowniczych krajów bałtyckich.
Charakterystyczne są też wargi frontowych
piszczałek w kształcie tzw. „oślich
grzbietów”.
Wiele piszczałek wewnątrz organów
pochodzi z XVIII w., część być może także
z organów Zickermanna z początku XVII
w., o czym mówi ich ciemna barwa,
wskazująca na wysoką zawartość ołowiu,
charakterystyczna dla stopu organowego
do mniej więcej połowy XVII w.
Barczewskie organy to niezwykle cenny
zabytek. Jeśli został on przebudowany
przez Johanna Josua Mosengela, to byłby
to jedyny zachowany tego typu obiekt.
Również jedyne znane piszczałki rodziny
Zickermannów mogą znajdować się w
kościele św. Anny.
Na podstawie artykułu
Krzysztofa Urbaniaka
red

Jan Drozdowicz
Urodził się w 1954 r., ukończył
Poznańską Akademię Muzyczną, w
klasie organów Prof. Romualda
Sroczyńskiego oraz Wydział Prawa
U.A.M. w Poznaniu. Odbył
wielomiesięczną praktykę
organmistrzowską w belgijskiej firmie
Stephena Schumachera.
W 1981 roku rozpoczął samodzielną
działalność organmistrzowską, uzyskując
następnie tytuł organmistrza. Działalność
zawodową prowadzi zarówno w kraju,
jak i za granicą, z wieloma firmami
organmistrzowskimi z Niemiec, Belgii,
Szwajcarii, dostarczając tam między
innymi szeroki asortyment części
organowych.Organizuje koncerty muzyki
organowej i nagrania płytowe.
Ważną częścią działalności Jana
Drozdowicza są prace wykonane na
terenie Poznania i Wielkopolski. Wśród
nich są budowy nowych instrumentów,
przebudowy, restauracje organów i
remonty. Od wielu lat Jan Drozdowicz
bierze udział w działaniach Światowej
Federacji Budowniczych Organów, będąc
aktywnym członkiem tej organizacji.
Red
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Wydarzenia
Cztery warunki kompromisu na E - 16

Coś za coś ...

Jeszcze niedawno, kiedy to na
łamach naszej gazety przedstawialiśmy
problemy mieszkańców Kaplityn, Łęgajn i
Ruszajn, które wynikły podczas
przebudowy drogi państwowej - krajowej
16-stki, wydawało nam się, że w starciu na
argumenty z tak potężną firmą, jaką jest
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad w Olsztynie, my jako lokalne
społeczeństwo, jesteśmy bez szans na
porozumienie. Wszystko, o co
postulowaliśmy, było niemożliwe do
załatwienia. Mieszkańcy, burmistrz miasta
i Rada Miejska byli bezradni. Rację miała
tylko Generalna Dyrekcja. W rozmowach

nasz burmistrz, jako strona, stał na
przegranych pozycjach, nota bene
wypracowanych przez władzę
samorządową byłej kadencji.
Często
dawano naszym przedstawicielom do
zrozumienia - co Wy chcecie, po co
przyjechaliście, jeżeli poprzednicy
wyrazili już zgodę i wszystko
zaakceptowali. Największym ich błędem
było niewłaściwe dokonanie uzgodnień,
nie dbając o interesy mieszkańców. Gmina
podała niewłaściwe dane uzgadniającemu.
Nie uzgodniono planu objazdów na czas
przebudowy. Rzeczywistość ostatnich
miesięcy okazała się dla nas łaskawa.

Protesty mieszkańców Kaplityn, Ruszajn i
zdecydowane działanie burmistrza,
poparte i wzmocnione uchwałą Rady
Miejskiej, przywróciły równowagę sił w
renegocjacjach pomiędzy budowniczymi
drogi, a przedstawicielami naszej gminy.
Pozycja Barczewa wzmocniła się po
przystąpieniu gminy do „Stowarzyszenia
Szesnastka”. Lech Nitkowski został jego
członkiem. Zadaniem Stowarzyszenia,
zrzeszającego gminy, w których będzie
modernizowana droga państwowa 16-stka,
jest wspólne reprezentowanie interesów
mieszkańców gminy. Dyrektor Dyrekcji w
pojednawczej, swobodnej rozmowie z
burmistrzem
miasta Barczewo
powiedział, że problemy wynikające z
przebudowy drogi krajowej na terenie
barczewskim
nie muszą być
rozwiązywane za pośrednictwem
Dyrektora Generalnego GDDKiA w
Warszawie. Budowniczowie drogi
GDDKiA, wykonawca robót, projektanci
pod koniec lipca zwrócili się do burmistrza
z propozycją podjęcia rozmów w sprawie
nowych uzgodnień na 16-stce vis a vis wsi
Ruszajmy.Po lustracji w dniu 09.08.2007 r
przebudowywanego odcinka 16-tki przez
Dyrektora GDDKiA, Pana Mirosława
Nicewicza, przy udziale burmistrza i
zapoznaniu Dyrektora z problemem
skomunikowania mieszkańców Ruszajn
oraz ul. Kajki, Dyrekcja zaproponowała
rezygnację z budowy planowego
skrzyżowania dróg na początku wsi od
strony Biskupca. W perspektywie
niedługiego czasu to skrzyżowanie
uległoby likwidacji w związku z
planowaną drugą nitką jezdni. Wówczas

Barc
ze

w ko

Plan przebudowy
skrzyżowania ul. Warmińska
Biskupiec

jazdowa
droga wy na
na olszty
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wieś Ruszajny pozbawiona byłaby wjazdu
i wyjazdu od strony Biskupca. W
przedostatnim dniu lipca, burmistrz
Nitkowski zorganizował w ratuszu
spotkanie konsultacyjne, w którym
uczestniczyli sołtys Teresa Lutarewicz
wraz Radą Sołecką, radni Rady Miejskiej z
Przewodniczącą i wiceprzewodniczącymi,
zainteresowani mieszkańcy i urzędnicy.
Dyskusja dotyczyła problemu - co w
zamian za rezygnację z budowy
skrzyżowania uzyska wieś. Generalna
Dyrekcja Dróg w zamian zaproponowała
budowę przejazdu drogowego pod 16-stką
na początku wsi Ruszajmy. Budowę drogi
łączącej ten przejazd z ulicą Kajki i dalej
komunikującą się z ulicą Prostą (leżącą
pomiędzy byłą Melioracją a byłym
obiektem Gminnej Spółdzielni). Ulica
Prosta na znacznym swym odcinku
budowana byłaby od podstaw. Wieś
Ruszajny, od strony południowozachodniej miałaby trakt drogowy (droga
wiejska, część ulicy Kajki, ulica Prosta)
komunikujący
się z ulicą Wojska
Polskiego. Burmistrz zaproponował
dodatkowy warunek do negocjacji, jako
rekompensatę za rezygnację ze
skrzyżowania. Mianowicie budowę drogi
ulicy łączącej przejazd podziemny z ulicą
Wi ś n i o w ą n a o s i e d l u d o m k ó w
j e d n o r o d z i n n y c h . Wi e ś R u s z a j n y
posiadałaby drugie, dogodne połączenie
(wjazd i wyjazd) z miastem. Rada Sołecka
upoważniła burmistrza do negocjacji
wysuniętych warunków - coś za coś.
Drugiego sierpnia, w barczewskim
ratuszu, spotkali się negocjatorzy obu
stron. Naszej stronie przewodził
wiceburmistrz Marek Szter. Z Olsztyna na

negocjacje przyjechali: Jarosław Kaczor
zastępca dyrektora GDDKiA, Helena
Walasek kierownik projektu, Zdzisław
Płotek inżynier nadzoru i Włodzimierz
Anioł projektant. Pan Marek Szter
zaprezentował stanowisko strony
barczewskiej. Na początku powstało małe
nieporozumienie. Dyrektor Jarosław
Kaczor z GDDKiA zasugerował, że to my,
barczewiacy prosimy o zmianę projektu. Z
błędu wyprowadził go Pan Dariusz
Jarosiewicz. To dyrekcja zaproponowała
zmiany. My odpowiadamy pozytywnie na
Waszą prośbę, proponując kompromis
według zasady „coś za coś”. Warunki
kompromisu uwzględniają możliwość
rezygnacji z budowy skrzyżowania na
rzecz innych rozwiązań, które
satysfakcjonowałyby mieszkańców
Ruszajn. Pierwszym warunkiem jest
budowa pełnowymiarowego przejazdu
podziemnego pod jezdnią 16-stki. Drugim
warunkiem jest budowa drogi od przejazdu
do ulicy Kajki (o długości około 350
metrów) i drogi na ulicy Prostej. Trzeci
warunek to budowa drogi za przejazdem,
łączącej się z ulicą Wiśniową i Długosza.
Czwarty warunek to położenie dywanika
asfaltowego na drodze betonowej,
biegnącej przez podwórko po byłym
zakładzie melioracyjnym.
W czasie dyskusji dyrektor Jarosław
Kaczor odrzucił możliwość położenia
dywanika na drodze przez meliorację, gdyż
nie stanowi ona części traktu dojazdowego
do wsi. Odnośnie budowy drogi od
przejazdu do ulicy Wiśniowej dyrektor
uważa, że jest to zadanie własne gminy i
powinno być budowane z pieniędzy
własnych a nie państwowych. My

budujemy drogę (oznaczoną jako 17-stka.)
równoległą (na odcinku wsi Ruszajny) do
drogi głównej, która może być
skomunikowana przejazdem i rozwiąże
problemy mieszkańców osad kolonijnych
wsi po prawej stronie drogi. Negocjatorzy
barczewscy nie zgodzili się z takim
poglądem. Uważają, że tylko wybudowana
nowa droga do ulicy Wiśniowej i
połączenie jej z 17-stką rozwiąże problemy
dojazdowe mieszkańców po prawej stronie
16-stki. Ważnym argumentem, na który
powoływali się nasi reprezentanci, są
dodatkowe utrudnienia komunikacyjne dla
mieszkańców, które wystąpią po likwidacji
skrzyżowania i wybudowaniu drugiej nitki
jezdni. Najbliższy lewoskręt będzie
możliwy dopiero w miejscowości
Tumiany. Wszystkim wydłuży się droga
dojazdowa do Barczewa. Dyrektor
Jarosław Kaczor przyznał, że tam gdzie
powstaje nowa droga o wyższych
parametrach, zawsze powstają utrudnienia
dla lokalnej ludności, trzeba się liczyć, że
dla niektórych droga może się wydłużyć.
My budując drogi jesteśmy zobowiązani
zapewnić dojazd do wszystkich posesji a
nie rozpatrujemy tego w aspekcie, że ktoś
będzie miał dalej. Nie mniej przytoczone
przez Was argumenty są warte rozważenia i
przemawiają za budową drogi łączącej
ulicę Wiśniową. Propozycje, które
wyłuszczyliście przedstawię Dyrektorowi
Nicewiczowi, do podjęcia ostatecznej
decyzji - mówi Jarosław Kaczor.
Negocjacje były trudne. Obie strony
były nieustępliwe w rezygnacji „coś za
coś”. Uważamy, że Barczewo uzyskało
wszystko, co uzyskać chciało i co było
możliwe w tym dniu do uzyskania.
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Jubileusz 60-lecia OSP w Barczewie
dokończenie ze str.1

Gwiazda-Szmit, przedstawiciele firm,
mieszkańcy oraz strażacy i ich rodziny.
Po obejrzeniu krótkiego filmu o jednostce,
zostały wręczone medale i odznaczenia dla
strażaków
oraz podziękowania dla
wszystkich firm, instytucji oraz osób
prywatnych, wspomagających barczewską
straż. Wielu zaproszonych gości zabrało
głos składając życzenia z okazji jublileuszu
oraz przekazując ciepłe słowa, deklarując
tym samym pomoc jednostce
na
przyszłość. Po oficjalnej części apelu
zapoznano wszystkich gości z
d z i a ł a l n o ś c i ą s t r a ż y, p o k a z u j ą c
prawdziwe działania ratownicze. Była to
symulacja wypadku drogowego, w
którym było 3 poszkodowanych. Można
było obejrzeć w jaki sposób współpracują
wszystkie służby ratownicze, jak
przebiega uwalnianie osób

zakleszczonych w pojazdach i w końcu jakim sprzętem dysponują jednostki
ratownicze.
O godzinie 13.00 zaproszono
wszyskich do barczewskiej Synagogi na
otwarcie wystawy poświęconej
pożarnictwu . Dzięki pomocy takich osób
jak: Anna Korybut-Dziemidowicz, Halina
Bronka, Katarzyna Dowgiałło, Adam
Dowgiałło oraz członkom SSK
„Pojezierze”,
można było obejrzeć
sprzęt, pamiątki, nagrody oraz kroniki
barczewskiej straży. Całość uroczystości
uświetnił koncert Barczewskiego Chóru
„Moderato” na czele z Panią dyrygent
Danutą Nowakowską. Występ chóru tak
spodobał się publiczności, że artyści
musieli bisować, a nawet pozwolić
zaśpiewać zastępcy Burmistrza Hagen.
W tym czasie odbywała się druga
część zawodów medycznych z tym , że w
konkurencjach dziennych. O gdzinie
18.00 nastapiło podsumowanie. I –
miejsce i Puchar Burmistrza Barczewa
wywalczyła drużyna ratowników
medycznych z OSP w Barczewie w
składzie: Adam Dowgiałło, Krzysztof
Skaśkiewicz, Robert Nagraba, Marcin
Majewski i Rafał Stochmal. II miejsce
przypadło ratownikom z WOPR-u w
Olsztynie, a III miejsce ekipie Straży
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Historia

Miejskiej z Olsztyna. Nagrody
ufundowało Stowarzyszenie na Rzecz
Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo” z
Poznania.
W imieniu wszystkich
strażaków składamy gorące
podziękowania władzom
samorządowym, władzom powiatu
olsztyńskiego, Firmie “Tymbark” z
Olsztynka, Chłodni Olsztyn,
Nadleśnictwu Wipsowo, Stowarzyszeniu
Joannici Dzieło Pomocy oddział w
Olsztynie, Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie, Zakładowi
Karnemu w Barczewie, Olsztyńskim
Zakładom G r aficznym, P iekar ni
Staropolska w Barczewie, Dyrekcji
Gimnazjum nr 1 Barczewie, Dyrekcji
Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie,
Firmie „Kastor” z Olsztyna,
Stowarzyszeniu Społeczno-

Kulturalnemu „Pojezierze” oddział w
Barczewie, Kierownictwu Marketu
“Centrum” w Barczewie oraz Zakładom
Mięsnym „Krokus” w Krokowie.
Najmocniej jednak chcieliśmy
podziękować firmie TEWES-BIS z
Barczewa, która wspomaga nas od wielu
lat.
Piotr Mostek

Remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej znajdowała się przy ul.
Nowowiejskiego. Na początku
korzystano z poniemieckiego sprzętu
gaśniczego. Na stanie była ręczna pompa
gaśnicza, węże strażackie, toporki,
drabiny i skórzane hełmy. Mimo że
wyposażenie remizy było skromne, sprzęt
był sprawny i nadawał się do
wykorzystania podczas pożarów.
Pierwszym strażakiem, który na
początku marca 1945 roku samorzutnie
przyczynił się do powstania zalążku
nowej, powojennej straży pożarnej był
Robert Kamionka, kierowca pierwszego
wozu gaśniczego. Następnymi byli, Otto
Teszner, Białojan, Bogdziun. Brak jest
udokumentowania nazwiska pierwszego
komendanta w powojennej historii
barczewskiej Straży. Wymienia się
jednego z trzech braci Hermańskich.
Większość strażaków natomiast stanowili
miejscowi Warmiacy. Z każdym rokiem
przybywali nowi ochotnicy: Marian
Moniewski – z zawodu fryzjer – na
początku lat pięćdziesiątych zastąpił
pierwszego komendanta, Mieczysław i
Henryk Łada ze szwagrami Gerke. To oni
budowali autorytet i znaczenie

Ochotniczej Straży Pożarnej w mieście. Z
chwilą powrotu władz powiatowych do
Olsztyna, w lutym 1957 roku,
na
stanowisko komendanta OSP w
B a r c z e w i e p o w o ł a n o Ta d e u s z a
Drożyńskiego, który funkcję tę
sprawował do 16 kwietnia 1986 roku.
Było z nim grono ochotników m.in.:
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Henryk Zimnik, Wiktor Wojtkiewicz,
Otto Teszner, Damazy Kazimierczak,
Konrad Sznajder, Stanisław Arciszewski,
Wolfgan i Ewald Rojter, Kazimierz
Dejniak, Stanisław Szota, Mieczysław
Łada, Robert Kamionka, bracia Gerke,
Ryszard Michalak, Marian Nicgorski,
Roman Mysakowski, Stanisław i Józef
Chomenda oraz wielu innych, którzy
tworzyli i przyczyniali się do rozwoju
barczewskiej jednostki.
Pod koniec
lat siedemdziesiątych OSP otrzymało
średni wóz bojowy GBA na Starze 244. W
tym czasie dysponowali dwoma wozami
bojowymi. Organizowano różnego
rodzaju imprezy pokazowe,
współzawodnictwa i zawody pomiędzy
Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z
gmin i powiatu. Zdobywali czołowe
m i e j s c a . P o ś m i e r c i Ta d e u s z a
Dorożyńskiego, funkcję gminnego
komendanta OSP w Barczewie pełnili:
Andrzej Buga, Kazimierz Ciarkowski,
Lucjan Szych i Lech Kowalski, natomiast
obecnie – Mariusz Dowgiałło. 4 maja
1987 roku oddano nowy „Dom Strażaka”

p r z y
u l .
Olsztyńskiej 5. W
budynku znajdują
się boksy na
samochody,
świetlica i
pomieszczenia
socjalne, zaś za nim
– duży plac
ćwiczeń wraz z
lądowiskiem dla
helikoptera. W
międzyczasie
zakupiono i
zamontowano
suszarnię węży
gaśniczych a pod
k o n i e c l a t
osiemdziesiątych
jednostka otrzymała ciężki wóz bojowy
GCBA ze zbiornikiem wodnym o
pojemności 6 tys. litrów. Ponadto Urząd
Miasta w Barczewie zakupił
samochód marki Żuk, co
umożliwiło wycofanie
wysłużonego Stara
żartobliwie nazywanego
„babcią”. 30 kwietnia 1997
roku Ochotnicza Straż
Pożarna w Barczewie została
włączona do Krajowego
Systemu RatowniczoGaśniczego.

remiza. Ocieplono cały budynek,
wyremontowano szatnię, korytarz, boksy
garażowe i stworzono punkt dowodzenia
z prawdziwego zdarzenia.
W
chwili obecnej w szeregach jednostki
OSP działa 43 czynnych strażaków, 7
członków honorowych i 7 członków
wspierających. Na co dzień tworzą drugą
rodzinę. Spotykają się, bawią i oczywiście
pracują społecznie. Poza gaszeniem
pożarów i likwidacją miejscowych
zagrożeń, znajdują czas na organizację
zawodów, festynów, pogadanek dla dzieci
i młodzieży oraz spływów kajakowych.
Nad całością działalności OSP czuwa
ośmioosobowy zarząd. Prezesem Zarządu
jest Piotr Mostek, WiceprezesemKrzysztof Dowgiałło, Naczelnikiem i
jednocześnie Komendantem Gminnym Mariusz Dowgiałło, Zastępcą Naczelnika
- Roman Nagraba, Skarbnikiem - Piotr
Sielawa, Sekretarzem - Robert Nagraba,

Ochotnicza Straż Pożarna
„DZISIAJ”
W ciągu kilku ostatnich lat
jednostka straży pożarnej w
Barczewie zmieniła się nie
do poznania. Dzięki zaanga-żowaniu
wielu członków oraz pomocy sponsorów,
w szczególności Pana Janusza
Skowrońskiego, Prezesa firmy TEWES –
BIS w Barczewie, została odnowiona

Gospodarzem - Krzysztof Skaśkiewicz a
Kronikarzem - Adam Dowgiałło.
Działalność straży skupia się nie tylko na
doraźnych akcjach, ale również na
profilaktyce i zapobieganiu pożarom.
Dzięki ćwiczeniom, konkursom
pożarniczym i pokazom ratowniczym co
roku jest ogłaszany nabór do
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, w
skład której wchodzą uczniowie
barczewskiego gimnazjum. Poprzez
szkolenia i ćwiczenia młodzi adepci
zostają doskonale przygotowani do
pełnienia służby ratowniczej.
Podczas sobotniego apelu miło było
usłyszeć słowa Komendanta Miejskiego
Państowowej Straży Pożarnej w
Olsztynie st. kpt. Andrzeja Górzyńskiego,
który powiedział, iż wyszkolenie i
profesjonalizm strażaków z Barczewa jest
tak wysoki, że jeżeli dochodzi do jakiegoś
z d a r z e n i a n a t e r e n i e g m i n y, t o
niepotrzebna jest już pomoc straży
zawodowej.
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Kultura
Galeria Sztuki „Synagoga”

Bogaty sezon artystyczny
Tegoroczny sezon artystyczny w Galerii
Sztuki „Synagoga” jest imponujący. To
miejsce oddycha sztuką w najlepszym
wydaniu. Tu odbywają się imprezy,
wystawy spotkania…

U n i w e r s y t e t u Tr z e c i e g o Wi e k u ,
prowadzonego przez Panią Marię
Paczkowską. Wiersze recytowali: Benedykt
Kucki, Stanisław Parciak, Zdzisław
Zakrzewski, Anna Fogen. Recytacje

Co ręce potrafią
2 czerwca odbył się wernisaż wystawy z
cyklu „Co ręce potrafią”. Na ścianach
pojawiły się prace artystyczne
kilkudziesięciu słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Ściany Galerii zapełniły
się barwnymi rękodziełami. Artyści sekcji
malarskiej, działającej od 2004 r. pod
kierunkiem dr Tadeusza Brzeskiego,
pokazali optymistyczne obrazy wykonane
akwarelą, akrylem, tuszem lub na szkle.
Najczęściej spotykane motywy obrazów to
pejzaże, martwa natura i zwierzęta.
Czarowne rękodzieło wystawili artyści
grupy tematycznej „Artystyczne układanie
roślin”, którzy działają pod kierunkiem
Eugenii Dudzik.
Zaprezentowali oni
efektowne kompozycje przestrzenne
wykonane na wiklinie i bamusie,
pocztówki, wiązanki, obrazy zasuszonych
roślin. Podziw wzbudzały także prace
sporządzone
starą techniką angielskąhaftem wstążeczkowym wykonane pod
kierunkiem Krystyny Kicowskiej. Na
wystawie pojawiły się także tkaniny,
głównie gobeliny, wykonane przez grupę
uczestników pracujących od 10 lat z Panią
Marią Rubik-Grabską.
Z zaciekawieniem miłośnicy sztuki
wysłuchali wierszy uczestników Klubu
Literackiego, działającego w ramach

przeplatane były śpiewem barczewskiego
chóru.
Spotkanie z Profesorem Norbertem Hansem
Także w czerwcu goście, którzy przybyli
do Synagogi, mieli zaszczyt spotkać się z

8

niezwykłym artystą i jego twórczościąProfesorem Norbertem Hansem, o którym
(jak wyczytałam) w jego rodzinnych
Pabianicach mówi się- człowiek-symbol
kultury Pabianic, artysta z urodzenia i
wyboru. Urodzony w 1944 r., wychowany w
rodzinie o wyjątkowych tradycjach
muzycznych, sam grał na skrzypcach.
Studia ukończył na Wydziale Tkaniny w
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk
Plastycznych w Łodzi. Pracując w różnych
instytucjach kulturalnych, m.in. w muzeum
w Pabianicach, rozwijał swą pracę
dydaktyczną ucząc młodzież w liceach oraz
zakładając własna szkołę plastyczną. Jego
bogata osobowość zachęciła uzdolnioną
młodzież do twórczej pracy, a on sam
organizował wystawy prac swoich uczniów.
Artysta zaangażowany jest w pracę
społeczną na rzecz Pabianic, jako Członek
Rady Powiatu poprzedniej kadencji,
wspomaga działalność organizacji
kulturalnych. Ten niepowtarzalny artysta
tworzy grafiki, rysunki, malarstwo, tkaninę
artystyczną. Jego prace prezentowane od
1966 r. wypełniały galerie Polski, Europy i
świata. Na jego twórczość nieoceniony
wpływ ma muzyka. Zainspirowany
ostatnim życiowym dziełem Wolfganga
Amadeusza Mozarta Pt. „Requiem d-mol
KV 626” stworzył prace pt. „Requiem”, w
których obecne są motywy przemijania,
śmierci i myśl o tym co czeka nas po śmierci.
W jego dziełach pojawiają się osoby bliskie
jego sercu- rodzina. Tworząc prace ukazał
ludzki lęk, małość człowieka w obliczu
doskonałego Boga, ukazywanego
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symbolicznie jako złoto. Na
wernisażu w Synagodze
przedstawił niesamowitą
grafikę, rysunek i tkaninę.
Wzbudzające podziw dzieła:
„Droga Krzyżowa”(grafika),
„Dies irae” ogromny gobelin
pokazujący ludzi
zbliżających się do Boga
(złoto na I planie), a
przestrzeń za horyzontem
zdominowana przez straszne
powykrzywiane oblicza
diabła. Twórczość Norberta
H a n s a
j e s t
nieprawdopodobnie
wyjątkowa i zaszczytem było
z nią obcować.
Galeria na peryferiach
7 lipca pokazano owoce
pracy plenerowej ponad 30
uczniów z Wydziału Sztuk Pięknych
Uniwersytetu Łódzkiego, pracujących pod
kierownictwem Norberta Hansa.
Przychylne mury Galerii pod koniec lipca
przywitały gości z Olsztyna. Swój
dotychczasowy dorobek artystyczny
zaprezentowała Grupa Działań Twórczych
„Galeria na peryferiach”. Artyści są
mieszkańcami olsztyńskich Dajtek, działają
od stycznia 2007 r. Wykonują biżuterię
artystyczną, rękodzieło, rzeźby, malarstwo,
ilustracje, fotografie. Autorami prac są:

Katarzyna Bloch, Joanna Domska-Paluch,
Ryszard Borkowski, Joanna SkibaMichalewska, Mieczysław Wojtkowski,
Barbara Sypniewska, Lilla Walczak.

Kiermasz rozmaitości
W czasie sezonu wystawienniczego
odbyły się także spotkania autorskie z
pisarzami i poetami. W czerwcu Synagogę
odwiedził Szymon Drej, autor książki pt.
„Święta Warmia”, natomiast w sierpniu
poeta Ryszard Borkowski, autor tomiku pt.

„Poezja na co dzień”,
zaprezentował tajemnicze
erotyki.
Nowością w działalności
Galerii jest rozpoczęty w
zeszłym sezonie cykl „Co ręce
potrafią?'. Pod tym hasłem
odbył się „Kiermasz Sztuki i
Rzemiosła”, który przez cały
weekend zachęcał nie tylko
pięknymi pracami
artystycznymi, ale także
przyciągał przysmakami ze
swojskiej barczewskiej
kuchni.
Ostatnio, 11 sierpnia przy
obchodach 60-lecia
Ochotniczej Straży Pożarnej
otwarto wystawę, na której
oglądano ubrania, sprzęty
strażackie i fotografie,
upamiętniające wszystkie okresy
działalności barczewskiej OSP.
Wernisaże i imprezy organizowane w
Galerii Sztuki „Synagoga” przyciągają
miłośników kulturalnego spędzania czasu.
Tw ó r c z a a k t y w n o ś ć d z i a ł a c z y
Stowarzyszenia „Pojezierze” sprawia, że
Synagoga tętni sztuką i jest dowodem na to,
że niewielkim nakładem funduszy można
prężnie i ciekawie tworzyć kulturę naszego
miasta.
Magdalena Łowkiel

Z „Wenecji Północy” do …Warszawy po pieniądze na dach

Zielone światło w Ministerstwie...
Z kompletem niezbędnych dokumentów,
w tym z pisemnym „Wystąpieniem
Burmistrza do Departamentu Ochrony
Zabytków przy Ministerstwie Ochrony
Zabytków w Warszawie” udał się pan Lech
Nitkowski do stolicy, by na miejscu,
osobiście, uzyskać informacje dotyczące
wniosku, w sprawie remontu dachu
kościoła św. Anny w Barczewie złożonego
przez proboszcza parafii ks. Marka
Paszkowskiego, w kwietniu bieżącego
roku, w ramach II edycji Konkursu
„Program Operacyjny Dziedzictwo
Kulturowe Ochrona i Rewaloryzacja
Zabytków Ruchomych i Nieruchomych”,
na który nie otrzymano odpowiedzi.
Interwencja przyniosła efekt. Zebrała się
grupa ekspertów, pozytywnie rozpatrzono
wniosek, wpisano barczewski kościół św.
Anny do zabytków objętych dotacją i co za
tym idzie uzyskano na remont dachu
dotację w wysokości 400.000zł. Jest to
kwota niewystarczająca na remont całości,
ale prace mogą być wykonywane etapami,
czyli tzw. połaciami. Na cały remont
potrzeba milion złotych i o tę potrzebną
brakującą kwotę, gmina z parafią będą

ubiegać się w kolejnej edycji konkursu.
„Mamy zielone światło w Ministerstwie” –
mówi burmistrz Lech Nitkowski,
jednocześnie podkreśla, że w tej sprawie
działał z upoważnienia księdza
Paszkowskiego i ogromną pomoc uzyskał
od księdza Krzysztofa Błaszczyka z

Klebarka Wielkiego, który monitorował
przygotowanie wniosku. Drugi wniosek z
pełną dokumentacją, złożony w
Ministerstwie, dotyczył remontu mostu na
rzece Pisie, przy Zakładzie Karnym w
Barczewie.
red
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Informacje
Cudze chwalicie, swego nie znacie...

Dni pola we Wrócikowie
Mamy w podbarczewskim Wrócikowie
wielce zasłużoną dla polskiego rolnictwa
Stację Doświadczalną Oceny Odmian, z
usług której korzysta całe polskie rolnictwo,
nasiennictwo oraz handlowcy. O zasługach i
bieżącej pracy naszej stacji rozmawiam z jej
przedstawicielami: mgr inż. Henrykiem
Pastuszkiem - dyrektorem i inż. Reginą
Wojtach inspektorem stacji, sprawującą
jednocześnie merytoryczny nadzór nad
wszystkimi doświadczeniami w stacjach
województwa warmińsko-mazurskiego i
podlaskiego.
Regina Wojtach: Co roku w czerwcu,
w s p ó l n i e z Wa r m i ń s k o – M a z u r s k i m
Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w
Olsztynie organizujemy Dni Pola. Robimy
pokazy na poletkach doświadczalnych w
okresie wegetacji. Zapraszamy rolników,
przedstawicieli firm hodowlano-nasiennych
oraz tych, którzy są zainteresowani
wdrażaniem postępu biologicznego.
Pokazujemy to, co wyhodowała polska i
unijna hodowla roślin. My tutaj badamy
wartość gospodarczą tych odmian i po
analizie polecamy rolnikowi to, co jest
najlepsze. Rolnik będąc na pokazie, może
zobaczyć nowe odmiany i porównać z
uprawianymi w swoim gospodarstwie.
Największe zainteresowanie rolników
wzbudzają odmiany pszenicy ozimej,
rzepaku i ziemniaków, tj. roślin towarowych
na rynku. Nasi specjaliści udzielali
fachowych porad w zakresie zróżnicowanej
technologii upraw, ze szczególnym
podkreśleniem roślin z listy zalecanych
odmian do uprawy w naszym województwie.
Jako stacja doświadczalna tworzymy listy
odmian zalecanych do upraw w naszym
regionie. Jesteśmy małą jednostką naukowo-

badawczą. Podlegamy pod Centralny
Ośrodek Badań Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej, a ten bezpośrednio
Ministerstwu Rolnictwa. Końcowym
efektem naszej całorocznej pracy badawczej
są analityczne wyniki, które publikujemy w
biuletynie informacyjnym, wydawanym
przez Stację Wrócikowo. Ja osobiście biorę
udział w opracowaniu wyników z
doświadczeń, sprawuję też merytoryczny
nadzór nad redakcją. W ten sposób, poprzez
nasze wydawnictwo, pośrednio
współpracujemy z rolnikami.
Henryk Pastuszek: - wychodzimy z
doświadczeniami na nowe pola. Firma
nasienno-chemiczna zleciła nam duże
doświadczenie z trzema tysiącami poletek, z
tysiącem odmian do przebadania. Poletka
powinny charakteryzować się równomierną
żyznością gleby tak, ażeby każda badana
odmiana miała podobne warunki rozwoju.
Ziemie jakie posiada stacja to tereny
polodowcowe, na których występuje duża
mozaika gleb. Ażeby doświadczenia były
robione rzetelnie, zgodnie ze sztuką rolniczą,
na polu płodozmianowym musi być
zachowana zasada zmianowania i następstwa

roślin, wówczas obraz doświadczenia nie
będzie zamazany. O wartościach towarowych
roślin bardzo często decyduje genetyka. W
jednakowych warunkach biologicznych,
glebowych i klimatycznych rośliny same
pokazują, która odmiana jest lepsza, a która
gorsza. Rolnik, który w swym gospodarstwie
uprawia jedną lub dwie odmiany, u nas, w
czasie organizowania Dni pola, ma okazję i
sposobność porównać swoje plantacje roślin z
odmianami doświadczalnymi. Każda
odmiana to coś nowego. Ten, kto wyhodował
nową odmianę, ma prawo za swoją pracę
czerpać opłaty hodowlane. Nowa odmiana po
rejestracji podlega ochronie prawnej. W
każdym kraju unijnym są jednostki
badawcze, które rejestrują nowe odmiany
roślin. W Polsce taką jednostką jest Centralny
Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
w Słupi Wielkiej.
Regina Wojtach: - Kiedy zostaliśmy
przyjęci do Unii, na rynku wspólnotowym
mogą być uprawiane wszystkie odmiany bez
ograniczeń. Nie wszystkie odmiany unijne w
naszym województwie się sprawdzają. My je
testujemy, przechodzą dwuletni okres badań.
Jeżeli jest dobra odmiana, to polecamy ją do
uprawy rolnikowi w naszym województwie.
Badamy materiał siewny z różnych hodowli.
W swej ocenie jesteśmy obiektywni. Dlatego
zaufanie rolników i hodowców do naszych
rad jest ogromne. Gdy zaczynają się siewy,
wiele rolników telefonicznie lub osobiście
pyta nas, jakiego materiału siewnego należy
szukać, w jakich centralach można go kupić.
Muszę powiedzieć, że rolnicy z gminy
bartoszyckiej, nowomiejskiej, lubawskiej,
kętrzyńskiej, na bieżąco utrzymują z nami
kontakt.
Henryk Pastuszek: - Zainteresowanie
naszymi doświadczeniami wykazują rolnicy,
którzy uczestniczą w otwartych Dniach pola.
Oni to chłoną wiedzę prezentowaną podczas
doświadczeń. Małe jest zaś zainteresowanie
wśród rolników z naszej gminy.
Jan Franciszek Krakowiak

Ciekawy zakątek

Zwierzyniec Warmiński
W Nikielkowie, położonym zaledwie
kilka kilometrów od Olsztyna, powstał
interesujący zwierzyniec. Państwo
Prokopowicz stworzyli wśród pól i lasów
wiele ciekawych zakątków, aby zwierzęta
miały swobodę. Pagórki, stawy, kanał
wodny, trochę bagna. Nie brakuje
przestrzeni. Mnóstwo ptactwa, jelenie,
daniele, lamy i wiele innych zwierząt
znajduje tam dla siebie miejsce. Są
wszędzie! Można podziwiać m.in.
doszczętnie wytępionego w swoim
naturalnym środowisku Jelenia Milu
(występował niegdyś na bagnistorówninnych obszarach północnych Chin),
afrykańską owcę ARUI, zamieszkującą
górzyste tereny północnej Afryki,
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angielskie krówki wyglądające jak
pluszowe misie, hodowane głównie dla
ozdoby, a także wiele ptactwa z różnych
stron świata np.: gęś tybetańską, która
przelatuje nad Himalajami, przeróżne
kaczki, bażanty...... a zwierząt wciąż
przybywa !
Zwierzyniec Warmiński to także
miejsce, gdzie można spędzić czas na
przejażdżkach bryczką, zabawie z
kucykami – jest ich kilka z różnych miejsc
na świecie, można również zorganizować
całodzienny pobyt dzieci, młodzieży,
dorosłych i uatrakcyjnić go ogniskiem
bądź kuligiem.
Więcej informacji znajduje się na
stronie: www.zwierzyniec.warmia.pl
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Puchar dyrektora CKiPG trafił do Ramsowa

Letni Klub Sukcesu i Radości

10 sierpnia bieżącego roku zakończyła
się, prowadzona od 16 lipca, akcja
wakacyjna, realizowana w ramach
projektu wakacyjnego wypoczynku dzieci
z gminy Barczewo, pod nazwą „Letni Klub
Sukcesu i
Radości”. Celem akcji
prowadzonej przez bibliotekarki
wszystkich filii oraz instruktorów CKiPG
było zorganizowanie dzieciom,
pozostającym w miejscach zamieszkania,
atrakcyjnych zajęć. Dzieci miały okazję
uczestniczyć w spotkaniach z
pielęgniarką, policjantem, strażakiem i
przewodniczącym komisji do spraw
rozwiązywania problemów
alkoholowych. Poprzez zabawę
realizowały nowatorskie i priorytetowe
zadania dotyczące kształcenia poczucia
wartości dziecka i wiary we własne
możliwości, a także zapobiegania
niebezpieczeństwom związanym z
wakacyjnym wypoczynkiem, w tym

uzależnieniom, poznały również zasady
zachowania się w razie wypadku. Przede
wszystkim jednak dobrze się bawiły,
zwłaszcza podczas zjazdu integracyjnego,
który odbył się w dniach 26-27 lipca na
terenie remizy OSP w Barczewie.
Podczas całej letniej akcji poszczególne
grupy musiały wykazać się
pomysłowością i umiejętnością
współpracy wewnątrz zespołów, by
zrealizować szereg zadań w rywalizacji o
Puchar dla „Najaktywniejszej Grupy
Półkolonijnej” ufundowany przez
dyrektora CKiPG panią Mariolę
Łukowską. Filia biblioteki w Ramsowie
okazała się najlepsza. Rozstrzygnięto też
konkurs na kronikę wakacyjną. Aparat
cyfrowy wygrała w tej kategorii filia
biblioteki w Barczewku. Natomiast tytuł
super półkolonisty otrzymała Joanna
Biernacka z filii biblioteki w Wipsowie.
Wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe

zdjęcia i wyróżnienia za aktywność. Z
opinii opiekunów i wypowiedzi samych
dzieci wynika, że podoba im się taka forma
wypoczynku, a już na pewno nie było
miejsca na nudę. By takie akcje mogły
odbywać się, potrzebni są ludzie
stawiający radość dziecka na pierwszym
planie. Znaleźć ich można wśród instytucji
obejmujących patronat, sponsorów, ale
również wśród przedstawicieli innych
środowisk, poświęcających swój cenny
czas na przeprowadzanie pogadanek,
pracę w jury, harcerskie pląsy przy
ognisku, no i oczywiście tych, którzy
codziennie pracują z dziećmi, czyli
bibliotekarek i instruktorów. Im
wszystkim i pani dyrektor, na prośbę
dzieci, składam gorące Podziękowania.
Anna Rok

Podziękowania
Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy, instruktorzy oraz pracownicy Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Barczewie dziękują wszystkim instytucjom, firmom i osobom prywatnym za pomoc w realizacji
wakacyjnej akcji dla dzieci pod nazwą „Letni Klub Sukcesu i Radości”.
Szczególne podziękowania składamy:
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe, Kierownictwu Sieci
Sklepów „Centrum Market” za ufundowanie napojów, funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Barczewie,
Strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie, pani Iwonie Matyjas-Chojnowskiej – pielęgniarce,
pracującej w Zakładzie Karnym w Barczewie oraz panu Tomaszowi Michałowskiemu – Przewodniczącemu
GKRPA za przeprowadzenie interesujących spotkań i pogadanek z dziećmi; pani Danucie Zielonka –
Prezesowi Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich, panu Dariuszowi Trzeciakiewicz – sołtysowi Kronowa
oraz pani Annie Olszewskiej – pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Barczewie za pracę
w jury; harcerkom z wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej za opiekę i umilenie czasu dzieciom, biorącym
udział w ognisku.
Dyrektor CKiPG
Mariola Łukowska
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Partnerskie spotkania
„Maximilian-Kolbe-Werk”
W godzinach przedpołudniowych 18
lipca, w sali konferencyjnej

barczewskiego ratusza, burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski i
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta Zacharewicz przyjęli delegację
Litwinów - byłych więźniów
niemieckich obozów koncentracyjnych i
gett, którzy dzięki Stowarzyszeniu
„Maximilian-Kolbe-Werk” przebywali
w lipcu b.r. w ośrodku wypoczynkowym
w Zalesiu.
Stowarzyszenie to od ponad 32 lat
niesie pomoc byłym więźniom
niemieckich obozów koncentracyjnych i
gett z Polski, a od 1992 roku pomaga
również byłym więźniom w krajach
byłego Związku Radzieckiego.
Głównym zadaniem Stowarzyszenia
jest porozumienie i pojednanie, jak
również niesienie pomocy żyjącym

jeszcze byłym więźniom obozów
koncentracyjnych i gett z Polski i innych
krajów Europy Środkowej i
Wschodniej, niezależnie od ich
wyznania, zapatrywań i poglądów.
Do form pomocy udzielanej przez
członków „Maximilian-Kolbe-Werk”
należą przede wszystkim indywidualne
pomoce finansowe i dofinansowanie
fachowej opieki domowej. Wyłącznie
dla byłych więźniów utworzone zostało
Centrum Pomocy Socjalno-Medycznej
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w Łodzi oraz Przychodnia Lekarska w
Krakowie . Finansowane są ponadto
ferie wypoczynkowe w Niemczech oraz
wczasy i sanatoria w Polsce.
Stowarzyszenie współpracuje ściśle z
grupą byłych więźniów w Polsce, tzn.
prawie w każdym z wcześniejszych 49
województw jest honorowy
współpracownik, dzięki któremu
możliwa jest organizacja takiego
wypoczynku, jaki miał miejsce w naszej
gminie i który zawsze służy pomocą
swoim koleżankom i kolegom obozowej
niewoli.

Z wizytą w Kybartai

Przedstawiciele naszej gminy
podczas pobytu na Litwie zapoznali się z
funkcjonowaniem samorządu rejonu
Vi l k a v i s k i o . U c z e s t n i c z y l i w
spotkaniach z merem Vilkaviskio i
wójtami gmin. Zwiedzili ogromną,
nowoczesną, wyposażoną we wspaniałe
zaplecze sportowe, salę widowiskową,
studio telewizyjne i specjalistyczne
pracownie-szkołę, która w całości
wybudowana i wyposażona została ze
środków unijnych, pozyskanych przez
władze samorządowe i obecnego jej
dyrektora. Ponadto uczestniczyli w
realizowanym przez Centrum Kulturym
w Kybartai projekcie kulturalnym
finansowanym z środków zewnętrznych
Mamy nadzieję, że porozumienie o
współpracy między barczewskim
Centrum Kultury a Centrum Kultury w
Kybartai, podpisane 7 maja bieżącego
roku, w przyszłości zaowocuje
podobnymi polsko-litewskimi
przedsięwzięciami.

Delegacje z Niemiec
i Litwy
W dniach 18 - 20 lipca 2007r. z
oficjalna wizytą w powiecie Vilkaviskas
na Litwie gościli: Przewodnicząca Rady
Miejskiej Elżbieta Zacharewicz,
burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski, dyrektor Centrum Kultury i
Promocji gminy Mariola Łukowska oraz
radny i prezes barczewskiej OSP Piotr
Mostek.
Celem wizyty było podpisanie
porozumienia o współpracy między
samorządem naszego miasta i miasta
Kybartai. 19 lipca w godzinach
popołudniowych w imieniu samorządu
partnerskiej miejscowości dokument

W dniach od 9 do 11 sierpnia 2007 r.
miasto i gmina Barczewo gościła dwie
delegacje zagraniczne
z Hagen
(Niemcy) i z Kybartai (Litwa).
W skład delegacji z Niemiec weszli:
Burmistrz Hagen Dieter Eickholt,
Zastępca Burmistrza, pracownik urzędu
oraz sześciu strażaków. Delegacja z

podpisał Kęstutis Rakauskas wójt
Kybartai i burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski
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Litwy składała się natomiast z
Dyrektora Centrum Kultury w Kybartai
pana Sauliusa Juozapasa Černevičiusa,
pracownika Centrum i Radnej powiatu
Viklaviskas.
Delegacje zostały zaproszone na
obchody 60-lecia Ochotniczej Straży
Pożarnej w Barczewie. Pierwszego dnia
władze miasta i gminy Barczewo:
Burmistrz Lech Jan Nitkowski,
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Elżbieta Zacharewicz,
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jan Połowianiuk, Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Bogdan Matołka oraz
Dyrektor Centrum Kultury i Promocji
Gminy Barczewo Mariola Łukowska,
przywitali gości w miejscu ich
zakwaterowania.
Program drugiego dnia był bardzo
napięty. O godzinie 9.00 delegacje, wraz
z Prezesem OSP w Barczewie - Piotrem
Mostek oraz Komendantem Gminnym
Straży Pożarnej - Mariuszem Dowgiałło
złożyły wizytę w Zakładzie Karnym w
Barczewie, następnie spotkały się z
Komendantem Miejskim PSP w
Olsztynie i zwiedziły jednostki JRG 1,
JRG 2 KM PSP w Olsztynie. Na
godzinę 12.00 zaplanowano spotkanie z
przedstawicielami Starostwa
Powiatowego.
Po obiedzie goście udali się, wraz z
pracownikami Centrum Aliną Urbanek
i Joanną Truszkowską, na zwiedzanie
Barczewa. Mieli możliwość
wysłuchania historii dotyczącej
zabytków i atrakcji, znajdujących się w
naszym mieście, obejrzenia prac, jakie

w tej chwili są wykonywane na stawie
więziennym, zwiedzenia muzeum
Feliksa Nowowiejskiego, gdzie
wysłuchali koncertu w wykonaniu
instruktora pracującego w Centrum
Kultury Andrzeja Florkowskiego, a
także obejrzenia kościoła św. Anny oraz
kościoła św. Andrzeja.
O godzinie 18.00 Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski, Poseł na sejm
Tadeusz Plago i Burmistrz Hagen Dieter
Eickholt dokonali otwarcia II
Regionalnych Mistrzostw w
Ratownictwie Medycznym i
Drogowym. W tym samym czasie na
starówce, w ramach Barczewskiego

Lata Artystycznego, odbywał się
koncert zespołu TIMM z Olsztyna, a
następnie występ szczudlarzy z
Olsztynka.
Podczas występów zespołu doskonale
bawili się nie tylko mieszkańcy miasta i
gminy, ale również goście.
Ostatniego dnia wizyty, obie delegacje
zostały zaproszone na uroczysty apel z
okazji 60-lecia OSP w Barczewie,
odbywający się w Gimnazjum nr 1.
Po akademii miał miejsce pokaz
ratownictwa drogowego, w którym
wzięli udział strażacy oraz Starosta
Powiatu Olsztyńskiego Adam
Sierzputowski i Burmistrz Barczewa.
O godzinie 13.00 w Galerii sztuki
„Synagoga” otwarto wystawę „Straż
Pożarna w Barczewie”. Wystawę
uświetnił występ chóru Moderato z
Barczewa, natomiast o zaprezentowanie
umiejętności wokalnych poproszono
Zastępcę Burmistrza Hagen, który w
rodzinnym mieście również śpiewa w
chórze.
Po uroczystościach goście z obu
delegacji pożegnali się z władzami
miasta oraz strażakami i wyjechali.
Zarówno goście z Niemiec, jak i z
Litwy byli zachwyceni pobytem w
naszej gminie, co zaowocowało planami
dalszej współpracy
w dniach 1416.09.2007 r. odwiedzą nas władze i trzy
zespoły z Kybartai, natomiast 2023.09.2007 r. zagości w Barczewie chór
Shanty z Hagen.
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Festyny
Festyn w Jedzbarku

Niezapomniana noc

Noc z 23 na 24 czerwca to najkrótsza noc w
roku, zwana sobótką, nocą świętojańską, nocą
Kupały albo palinocką. Była to noc wyjątkowa,
pełna czarów, tajemnych mocy i miłości.
Wyjątkowa także dla mieszkańców Jedzbarka,
którzy wzorując się na tradycjach przodków,
wspólnie z zaproszonymi gośćmi, oczekiwali
na „zakwitnięcie kwiatu paproci”.
Festyn rozpoczęto od zaprezentowania prac
artystycznych (haft, patchwork) mieszkanek
wsi.
Rada Sołecka przygotowała liczne konkursy
z nagrodami, angażując w nie całe rodziny. W
trakcie zabawy można było posilić się
przepysznymi wypiekami miejscowych
gospodyń, zjeść coś z rusztu i ugasić pragnienie.

Szczęście w loterii fantowej dopisywało
wszystkim, każdy los wygrywał.
Atrakcją wieczoru były występy
taneczne, wokalne i kabaretowe zespołów
działających przy barczewskim Domu Kultury.
Do tańca zapraszał zespół „Nespresso” ze
Szkoły Gastronomicznej w Olsztynie, w którym
wokalistką jest mieszkanka Jedzbarka - Iwona
Majacka.
Ponieważ uroczystość zbiegła się z
Dniem Ojca, najmłodsi mieszkańcy naszej wsi
przygotowali program artystyczny dla
wszystkich tatusiów.
Do uczestnictwa w konkursach nie trzeba
było namawiać. Przeciąganie liny
„kawalerowie kontra żonaci” zakończyło się

remisem, walka na maczugi, chodzenie na
szczudłach, akrobacje na linach, dostarczyło
niezapomnianych wrażeń tak uczestnikom, jak i
oglądającym. Konkurencje „ekstremalne”
przygotował pan Piotr Przybylski.
Ulewny deszcz w trakcie imprezy w niczym
nie przeszkodził dobrej zabawie.
Czekając na zapalenie świętojańskiego
ognia, podziwiano inscenizację obrazującą
walkę dobra ze złem w wykonaniu dziewczynek
z Jedzbarka. Festyn zakończono po północy w
atmosferze dobrej zabawy.
Szczególne podziękowania organizatorzy
składają:
·Dyrekcji Domu Kultury w Barczewie;
·piekarni „Karol” w Barczewie;
·Marketowi „Centrum” w Barczewie;
·zakładowi fryzjerskiemu „Aga” w
Barczewie;
·zakładowi fryzjerskiemu „Jola” w
Barczewie;
·barczewskiej policji;
·pani Marcie Przybylskiej za oprawę
fotograficzną imprezy oraz wszystkim
mieszkańcom Jedzbarka za zaangażowanie.

Rada Sołecka

60 lat OSP w Ramsowie

Festyn strażacki
Dnia 14.07.2007r. odbył się festyn
strażacki z okazji 60-tej rocznicy istnienia
Ochotniczej Straży Pożarnej w

Ramsowie. Część nieoficjalna rozpoczęła
się o godz. 10.00. Rozegrano wówczas mecz
piłki nożnej: młodzi strażacy kontra

„starzy” strażacy. Wynik meczu 1:1.
Za całkowity trud pracy i wyśmienity
mecz, ku uciesze wszystkich zebranych,
strażacy zostali nagrodzeni nowiutkimi
koszulami i krawatami do mundurów
galowych. O godz. 16.00 rozpoczęto część
oficjalną, poprzedzoną uroczystą mszą
św., którą koncelebrował ks. Prałat Jacek
Zieliński. Po mszy zgromadzeni goście,
mieszkańcy Ramsowa i okolicznych
miejscowości oraz strażacy, przenieśli się
na plac parafialny, gdzie Pan Burmistrz
Lech Nitkowski wręczył odznaczenia dla
najbardziej zasłużonych strażaków naszej
jednostki. Ku wielkiej radości wszystkich
druhów jednostce została przekazana
pompa pływająca „Niagara”. Mamy
nadzieję, że sprzęt ten będzie służył nam
przez wiele lat. Od godz. 19.00 rozpoczęła
się zabawa taneczna, która trwała do
białego rana.

OSP w Ramsowie
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Informacje
Mieszkańcy są dumni ze swoich kapliczek

Małe dzieła sztuki w Barczewku
Kapliczki przydrożne są stałym
elementem krajobrazu warmińskiego. Nie
powinniśmy jednak zapominać, iż
towarzyszą nam już od XVI w. i niestety
większość z nich przez ten czas nie była
poddawana renowacji.
Sytuację tę zmienili mieszkańcy
Barczewka, którzy w 2006 roku przystąpili
do programu, pilotowanego przez
Starostwo Powiatowe, polegającego na
ratowaniu kapliczek. W Barczewku
zachowało się siedem kapliczek, z których
najstarsza pochodzi z XIX w., niestety
pieniądze otrzymane z Fundacji Na Rzecz
Rozwoju Wsi Polskiej w 2006 r. (20 tys. zł),
pozwoliły na odrestaurowanie tylko
czterech. Wówczas mieszkańcy, przy
wsparciu pani Danuty Zielonki, prezesa
Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich,
napisali następny projekt. Ponieważ
przedstawiciele Fundacji byli zachwyceni
renowacją kapliczek, zrobili wszystko, aby
wspomóc mieszkańców w zdobyciu
p i e n i ę d z y, n i e z b ę d n y c h d o

odrestaurowania pozostałych trzech.
Udało się. Fundacja przekazała radzie
sołeckiej 10 tys. zł, natomiast kolejne 10

tys. zł pochodziło ze Starostwa
Powiatowego. Wkład własny
mieszkańców polegał na zakupie cegieł,
desek, zorganizowaniu transportu.
Mieszkańcy są dumni ze swoich
kapliczek, co podkreśla pani Teresa
Huścia jedna z inicjatorek przystąpienia
do programu. Przykładają dużą wagę do
wyglądu kapliczek, z których część
znajduje się na prywatnych posesjach,
część natomiast na rozstaju polnych dróg.
Wycinają zatem drzewa, zagrażające
kapliczkom, usuwają chwasty, sadzą
kwiaty, pielą. Wszystkie prace wykonują
zgodnie z zaleceniami konserwatora
zabytków, aby w ten sposób jak najlepiej
oddać pierwotny wygląd tych małych
dzieł sztuki. Gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów w projektach, dzięki
którym Barczewko pięknieje, a jego
mieszkańcy mają satysfakcję z tego, iż
wspólnymi siłami można naprawdę wiele
osiągnąć.
Joanna Truszkowska

Z Centrum Kultury i Promocji...

TRANSkabel - nowe dzieje
Po roku przerwy i poszukiwań perkusisty,
zespół znów zaczął aktywnie działać i
koncetować.
Z nowym „bębniarzem”- komputer i praca
Jarka (Sprężyna) – grupa nagrała kilka
nowych utworów w studio. Gra z
elektronicznym perkusistą wymaga większej
koncentracji i mobilizacji. Efekty słychać na
koncertach, choć w pierwszej chwil brak
pałkarza w składzie wywołuje lekkie
zdziwienie. Zwiększa się zainteresowanie
zespołem, m.in. patronat nad TRANSkablem
objął portal Strefa Gotyku (www.strefagotyku.gothic.net.pl)., w niedługim czasie
pojawi się w internetowym ETNORADIO
transmisja z koncertu na Kierunku Olsztyn.
Grupa często występuje na różnych
festiwalach i maratonach rockowych. Dobra
gra i ciekawy styl przyniosły, oprócz nowych
kontaktów i doświadczeń, efekt w postaci
wyróżnienia dla zespołu w Zamkowym
Maratonie Rockowym ZMRock’2007 w
Nidzicy, gdzie Piotr (Klosz) został uznany
wokalistą maratonu. Występem na
tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu
Kierunek Olsztyn kapela wywołała burzę,
która zdemolowała scenę i zakończyła
pierwszy dzień występów. Zbyszek (Kozik)
otrzymał nagrodę w kategorii
INDYWIDULANOŚĆ - nagroda dla
najciekawszego basisty. W planach kolejne

koncerty i festiwale w Polsce i może za
granicą.
Wszystkich zapraszamy na oficjalną stronę
zespołu : www.transkabel.webpark.pl, gdzie
znajdują się najświeższe informacje o
zespole, teksty utworów, mp3, obszerna
galeria i różne ciekawostki.
TRANSkabel obecnie występuje w
następującym składzie:

Piotrek KLOSZ Kozłowski – wokal,
teksty
Zbyszek KOZIK Kozłowski – bas, teksty
Jarek SPRĘŻYNA Babiarz – gitara,
wokal, bębny
Andrzej IGŁA Grycko – gitara
Michał MIQUEL Załęcki – inst.
klawiszowe

Zbigniew Kozłowski

foto. Tomasz Seweryn
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Historia
15 sierpnia 1953 roku w Barczewie

„Piłsudskiego wam się zachciewa?!”
Co tak naprawdę mogło wydarzyć się w
Barczewie 15 sierpnia 1953 roku?
Właściwie nic. W mieście był to dzień
łudząco podobny do poprzedniego i ludzie
b y l i t a c y s a m i . To z a m u r a m i
barczewskiego więzienia doszło do
wydarzenia, które wstrząsnęło nie tylko
miejscowymi notablami. Owe wydarzenie,
jakie miało tam miejsce, na swój sposób
upamiętniło datę 15 sierpnia 1920 rokubitwę warszawską, a tym samym
zwycięstwo Marszałka Józefa Piłsudskiego
nad wojskami bolszewickimi, bitwę
nazwano później „Cudem nad Wisłą”. Po
roku 1945 polskie władze o zwycięstwie
Piłsudskiego narodowi nie chciały
przypominać, a szczególnie tym, którzy
walczyli
na wschodnich rubieżach
Rzeczpospolitej. Bo tak było wygodnie.
Natomiast rocznicę zwycięstwa polskiego
oręża nad bolszewikami odważyli się
przypomnieć w dniu 15 sierpnia 1953 roku
więźniowie z Więzienia w Barczewie,
podejmując inicjację upamiętniającą
wyczyn Marszałka Józefa Piłsudskiego. W
tym okresie w barczewskim więzieniu
przebywała znaczna ilość osób
represjonowanych i prześladowanych
przez wszechobecny system stalinowski.
Jednym z nich był młody wówczas Józef
Tomaszewski, rocznik 1934, z bogatym już
bagażem przeżyć, z wyrokiem łącznym 84
lat więzienia i podwójnym wyrokiem kary
śmierci. To on zainicjował demonstrację
więźniów z okazji sierpniowej, 15 rocznicy
„Cudu nad Wisłą”, w nietypowej,
wymownej bo w specyficznych warunkach
i okratowanej, scenerii.
W przeddzień święta, kiedy nadarzyła się
okazja, bez zbędnych pytań i rozgłosu dał
innym do zrozumienia, że można, na swój
sposób uczcić, rocznicę zwycięstwa nad
bolszewikami. Dla starych konspiratorów
nie trzeba było wyjaśniać, co i jak. Oni,
wiedząc co to za święto, uprzedzili
współwięźniów o planowanym zamiarze.
Na miejsce inicjacji wybrano południowe
pole spacerowe ogrodzone siatką i drutem
kolczastym, a obecność więźnia Józefa
Tomaszewskiego wyznaczała rozpoczęcie
demonstracji. Tego dnia jak zwykle
więźniowie w milczeniu wyszli na
regulaminowy spacer. Zgodnie z
regulaminem chodzili w kółko, z rękoma
założonymi do tyłu, z głową spuszczoną, w
milczeniu i nierównym krokiem. I jak
każdego dnia z powodu ogromnego
przeludnienia, na polu spacerowym było
ich około dwustu. Wszyscy spięci i tylko
krótkie spojrzenia na idącego obok
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współwięźnia, nie wróżyły niczego
dobrego. W pewnym momencie
jak
wcześniej zaplanowano, aby nie wykryto
prowodyra, dwustu więźniów zmieniło
nierówny, bezładny krok i ruszyło równym
marszem wojskowym. Wszyscy poczuli w
sobie dawnego żołnierza. Krok stał się
równy i sprężysty, ręce wyprostowane jak
na defiladzie z głową podniesioną do góry.
Jak zaplanowano, marsz rozpoczęli w
milczeniu, bez śpiewu, bo śpiew był
zakazany, nawet pod celą. Głośny, doniosły
równy marszowy krok sparaliżował
dozorującego strażnika tak, że przez chwilę
stał jakby piorun go poraził. Potem wpadł
w szał i zaczął przebierać nogami,
krzyczeć. „Nogi pomieszać!”, „Nogi
pomieszać!”, a kiedy jego nawoływanie do
zmiany kroku na nic się zdało, dobiegł do
telefonu i nacisnął przycisk alarmowy.
Zawyły syreny. Alarm! Mijały minuty, a
kiedy minął kwadrans, odgłosy kroków
więźniów, idących marszem wojskowym
stawały się donośniejsze i zaczęły się
mieszać z buciorami strażników
nawołujących do zaprzestania. Zawrzało.
Widząc to wszystko, więźniowie z okien
bloku głównego zaczęli wołać do tych na
dole. „Raz, dwa”, „Raz, dwa...”.
Kiedy cała atanda (czytaj: zwarta grupa
strażników więziennych) wdarła się na
pole spacerowe, musiały puścić im nerwy i
w ruch poszły pałki i pięści. Więźniowie
nie stawiali żadnego oporu i byli bierni,
gdyż nie chcieli nikogo prowokować.
Stłoczono ich na oddziale I i zaczęto się
szybkie śledztwo w szukaniu prowodyra
całego zamieszania. Bez skutku. Dwustu
więźniów milczało, wiedząc, że
wskazanie inicjatora, może dla niego źle się
skończyć . Potem, niemieckim systemem,
odliczono co dziesiątego dodając tych, co
do których były podejrzenia i odstawiono
ich na drugą stronę. Pozostałych pognano
do cel. Wybranych siłą upchano do
karcerów tzw. „tygrysówek”. Ręce skuto
kajdankami do krat tak, że ledwo dotykali
palcami betonowej posadzki, a po godzinie
zlano ich wodą z węża. Drugiego dnia
rozpoczęło się wewnętrzne śledztwo, a że
była to poważna sprawa, wkroczyła
bezpieka z Olsztyna, z zadaniem wykrycia
prowodyra zajścia. Przesłuchiwano
każdego z osobna i w kółko krzyczeli:
„Piłsudskiego wam się zachciewa?!”.
Śledczy nie mogli zrozumieć, jak to się
stało, że więźniowie z barczewskiego
więzienia zrobili święto pod ich nosem. Po
tygodniu trzydziestu więźniów zostało
uznanych za inicjatorów i wagonem-

więźniarką, dla zmylenia w niemieckich
mundurach, by nie wzbudzać uczucia
litości, konwojowanych przez żołnierzy
KBW przetransportowano do Więzienia w
Rawiczu.
O incydencie w barczewskim więzieniu
nie pisała prasa. Opisany został jedynie w
raportach śledczych Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego w Olsztynie.
Rok później, aby ustrzec się powtórki
upamiętnienia „Cudu nad Wisłą” władze
więzienia wstrzymały przechadzki
więźniów, wykorzystując cały dzień na
manifestowanie swojej siły.
Wojciech Zenderowski

Barczewskie Kalendarium
Sierpień

2. VIII. 1517 Mikołaj Kopernik, jako
administrator kapituły warmińskiej,
nadał prawo lokacyjne osadnikowi
nazwiskiem Jakob Wayner ze Skajbot.
2. VIII. 1937
w kościele
poklasztornym odbyły się uroczystości
odpustowe Matki Boskiej Anielskiej.
12. VIII. 1947 wyjazdem do pożaru
rozpoczęła działalność Ochotnicza
Straż Pożarna w Barczewie.
12. VIII. 1952
w Ta r t a k u
Państwowym w Barczewie
umieszczono punkt specjalny zasobów
bibliotecznych.
13. VIII. 1937 dokonano rewizji w
polskiej bibliotece w Skajbotach.
20. VIII. 1912
kaplicę na
barczewskim cmentarzu katolickim
ozdobiono piękną kapliczkę Serca
Jezusowego, wykonaną w zakładzie
artystycznym p. Hermanna z
Widdenbruenu.
25. VIII. 1852 w Wartemborku
zmarła Anna Behrendt, babka Feliksa
Nowowiejskiego.
25. VIII. 2002 w gminie Barczewo
zawiązała się gminna komórka
Samoobrony.
28. VIII. 1842 w Lamkowie urodził
się Franciszek Szczepański, warmiński
d z i a ł a c z s p o ł e c z n o - n a r o d o w y,
współzałożyciel „Gazety Olsztyńskiej”.
29. VIII. 1907 w Wilnie urodził się
Franciszek Iwanowski, założyciel
Powiatowej Biblioteki Miejskiej w
Barczewie.
31. VIII. 1997 została zlikwidowana
Szkoła Podstawowa w Wójtowie.
W. Zenderowski
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Sport
Boisko przy Szkole Podstawowej

Warunkowa licencja
Od pewnego czasu
mieszkańcy Barczewa z
zaciekawieniem przyglądają
się pracom, jakie mają
miejsce na boisku przy
Szkole Podstawowej w
Barczewie. O przybliżenie
przebiegu i konieczności
wykonania tych prac
poprosiliśmy pana Janusza
Sturlisa, prezesa klubu
piłkarskiego GKS PISA
TEWES-BIS Barczewo.
Janusz Sturlis: - Pierwszy
etap koniecznych działań
polegał na usuwaniu
c h w a s t ó w, n a s t ę p n i e
piaskowaniu (na boisko
wysypano ok. 180 ton
piasku, dzięki czemu ziemia
stała się napowietrzona i zyskała większą
przepuszczalność), spulchnieniu i
zmieszaniu starej ziemi za pomocą
glebogryzarki (tę czynność powtarzano 5
razy), a w końcu wyrównaniu płyty boiska za
pomocą włók, czyli urządzenia do wstępnego
równania. Po wykonaniu wszystkich prac,
wykonawca przeszedł do kolejnego etapu.
Nastąpiło dalsze równanie z wałowaniem,
nawożenie i perforacyjny wysiew trawy.
Podczas zasiewu będzie podany nawóz
startowy, który przyspieszy I etap
kiełkowania. Wszystkie prace, które
wykonuje firma EUROGREEN, zostaną
zakończone do końca sierpnia, natomiast

pierwsze mecze będą mogły być rozgrywane
dopiero w czerwcu 2008 r. (obecnie mecze
rozgrywane są na boisku przy Gimnazjum nr
1 w Barczewie).
Jak podkreśla prezes Sturlis, po tylu latach
użytkowania stadionu, dopiero w tym roku
zainstalowano na nim ujęcie wody, które
obecnie służyć będzie do nawadniania płyty
(zostaną zakupione wózki samojezdne).
Prezes klubu zdradził nam również, iż pan
burmistrz obiecał zabezpieczenie w
przyszłym budżecie środków na budowę
trybun, które są warunkiem uzupełnienia
pełnej infrastruktury boiska. W chwili
obecnej, klub piłkarski, ze względu na tak

fatalny stan stadionu, otrzymał
licencję warunkowo, jedynie do
31.XII.2007 r., a zatem tylko na
5 miesięcy, podczas gdy
licencję taką wydaje się przed
rozpoczęciem sezonu
piłkarskiego na okres dwóch lat.
Niestety, co zaznacza pan
prezes, poprzednie władze
gminy nie przykładały uwagi do
dalszych losów stadionu, a co
się z tym wiąże, również klubu.
Firma EUROGREEN, w
ramach uzgodnionego budżetu,
wykona płytę boiska oraz
zakola za bramkami a
dodatkowo, dzięki dobrej
współpracy z klubem i gminą,
do chwili obecnej wyrównała
plac „pod dębem”, gdzie
piłkarze mogą odbywać treningi taktyczne.
Zdaniem pana prezesa, po
wykonaniu nowej nawierzchni i całej
infrastruktury stadionu, obiekt należy
zamknąć i użytkować go w sposób
kontrolowany, aby mógł jak najdłużej służyć
z a r ó w n o m ł o d z i e ż y, j a k i c a ł e m u
społeczeństwu miasta i gminy. Jednocześnie
pan prezes, za pośrednictwem gazety
„Wiadomości Barczewskie”, pragnie
zaapelować do mieszkańców miasta i gminy
o mądre korzystanie z płyty nowego stadionu
i uszanowanie pracy innych.
Joanna Truszkowska

Terminarz Rozgrywek - Jesień 2007
GKS PISA BARCZEWO - KS MAZUR PISZ
ŁYNA SĘPOPOL - GKS PISA BARCZEWO
GKS PISA BARCZEWO - SSGP LEŚNIK
GRANICA BEZLEDY - GKS PISA BARCZEWO
GKS PISA BARCZEWO - LKS BŁĘKITNI PASYM
LZS LUBOMINO-WILCZKOWO - GKS PISA BARCZEWO
GKS PISA BARCZEWO - MKS ROMINTA GOŁDAP
DKS D. MIASTO - GKS PISA BARCZEWO
GKS PISA BARCZEWO - TĘCZA BISKUPIEC
GKS PISA BARCZEWO - VICTORIA BARTOSZYCE
KS ORLĘTA RESZEL - GKS PISA BARCZEWO
GKS PISA BARCZEWO - MKS KORSZE
KKS WARMIA OLSZTYN - GKS PISA BARCZEWO
GKS PISA BARCZEWO - MAZUR EŁK
LKS POLONIA LIDZ.WARM. - GKS PISA BARCZEWO

11.08.07 GODZ. 17.00
18.08.07 GODZ. 17.00
25.08.07 GODZ. 17.00
29.08.07 GODZ. 16.00
01.09.07 GODZ. 16.00
09.09.07 GODZ. 14.00
12.09.07 GODZ. 17.00
15.09.07 GODZ.16.00
22.09.07 GODZ. 16.00
29.09.07 GODZ. 16.00
06.10.07 GODZ. 16.00
13.10.07 GODZ. 15.00
21.10.07 GODZ. 15.00
27.10.07 GODZ. 15.00
03.11.07 GODZ. 14.00

Pragniemy podziękować Burmistrzowi Barczewa Lechowi Janowi Nitkowskiemu
i Radzie Miejskiej w Barczewie za wsparcie, jakie od Państwa otrzymaliśmy.
Dzięki niemu możliwy jest dalszy rozwój klubu piłkarskiego PISA TEWES-BIS.
Idea rozwoju fizycznego jest bardzo ważna.
Państwo, jako nieliczni, dostrzegliście nasz problem.
Wszyscy będziemy mogli cieszyć się z sukcesów piłkarzy i wielu młodych ludzi,
korzystających z nowego stadionu.
Wierzymy, że nasza praca przyczyni się do promocji Gminy Barczewo.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Serdecznie dziękujemy Panom
Januszowi i Krzysztofowi
Skowrońskim - Firma TEWESBIS - za czynny udział i
zaangażowanie w istnienie
klubu oraz okazane wsparcie
finansowe, które traktujemy
jako wyraz Państwa dobroci i
chęci niesienia pomocy
młodym, ambitnym ludziom.
Dzięki pomocy Państwa firmy
możemy cieszyć się z sukcesów
naszego klubu.
Zarząd i członkowie klubu
piłkarskiego
PISA TEWES-BIS

Zarząd i członkowie klubu piłkarskiego PISA TEWES-BIS
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Informacje
Z życia emeryta...

Spotkanie przy grillu
otaczającej nas przyrody. Szkoda tylko,
że wszystko co miłe i przyjemne kończy
się z zachodem słońca. Miejmy tylko
nadzieję, że ponownie zawitamy do
przepięknego wipsowskiego lasu.

Autokarem po zakątkach Warmii

14 lipca w wipsowskim lesie, na
sobotnim grillowaniu spotkali się
emeryci i renciści z koła przy Zakładzie
Karnym w Barczewie. O pomyśle
zorganizowania popołudniowego
spotkania na wolnym powietrzu
mówiono od wiosny. Dopiero w lipcu
przyszedł czas na realizację. Tego dnia
aura wyjątkowo sprzyjała uczestnikom.
Przy biesiadnej muzyce wszyscy bawili
się w świetnych humorach. Smakowały
kiełbaski z grilla, miło było pogawędzić z
przyjaciółmi, spotkać się z sąsiadem.
Była także okazja do spacerów po ścieżce
edukacyjnej nadleśnictwa, która dzięki
opisom różnych gatunków drzew i
krzewów, pozwalała na lepsze poznanie

18 sierpnia, emeryci i renciści SW przy
ZK wybrali się na jednodniową
wycieczkę. Pierwszym miejscem, które
odwiedzili był
przepiękny kościół
kolegiacki w Dobrym
Mieście. Drugim
Glotowo, gdzie
zwiedzano Sanktuarium
Najświętszego
Sakramentu oraz
umieszczoną w
wąwozie Kalwarię
W a r m i ń s k ą ,
wybudowaną w latach
1878-1894. Kolejnym
miejscem był Stoczek
Klasztorny.Zwiedzający mogli zobaczyć
jego wnętrze, ogrody i
ekspozycję poświeconą
kardynałowi Stefanowi

Wyszyńskiemu. Ostatnim punktem
wycieczki był Lidzbark Warmiński,
gdzie zwiedzano Zamek Kapituły
Warmińskiej. Kiedy słońce chyliło się ku
zachodowi, w amfiteatrze miejskim u
podnóża zamku wycieczkowicze
uczestniczyli w XXVIII Lidzbarskim
Wieczorze Humoru i Satyry, w
„Kabaretowym balu pod gwiazdami”.
Wojciech Zenderowski

Projekt 400 miast

„Żeby serce biło dłużej...”
Sposób żywienia jako klucz do
sukcesu w zapobieganiu chorobom
sercowo-naczyniowym cz. II
Zwiększone stężenie cholesterolu we
krwi jest silnym czynnikiem ryzyka
chorób sercowo naczyniowych
rozwijających się na tle miażdżycy,
czyli: choroby niedokrwiennej serca,
zawału serca, miażdżycy tętnic
obwodowych, udaru mózgu.
Niewłaściwe żywienie odgrywa
znaczącą ,choć nie jedyną rolę w ich
rozwoju.
Na czym polega profilaktyka
żywieniowa?Ogranicz ilość
spożywanych tłuszczów zwierzęcych (
unikaj w diecie tłustych mięs, wędlin,
smalcu itp. produktów)
Ograniczaj spożycie masła i śmietany
(do smarowania pieczywa używaj
miękkich margaryn)
Tłuszcze zwierzęce zastępuj oliwą z
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oliwek, olejem rzepakowym, lnianym lub
innym. Zwiększ spożycie produktów o
działaniu antyoksydacyjnym ( tj. zwiększ
spożycie owoców i warzyw również
strączkowych, pij różne rodzaje herbat).
Pamiętaj o spożywaniu pełnoziarnistych
produktów zbożowych (produkty te
dostarczą między innymi należytą ilość
błonnika rozpuszczalnego)
Wybieraj chude produkty mleczne.
Zwiększ spożycie ryb do minimum
dwóch razy w tygodniu ( pamiętaj także o
rybach morskich , które dostarczą cennych
kwasów Omega 3)
Zwiększ spożycie białka roślinnego (
spożywaj orzechy, nasiona słonecznika,
dyni, warzywa strączkowe)
Ogranicz spożycie cukrów prostych
(ciast i słodyczy, słodzonych soków i
napojów) oraz soli kuchennej do jednej
łyżeczki w całym dziennym pożywieniu.
Ogranicz a najlepiej wyeliminuj używki

(alkohol, papierosy).
Ogranicz spożycie margaryn twardych
oraz żywności typu „ Fast food”
(żywność ta dostarcza bardzo
niezdrowych dla organizmu izomerów
trans kwasów tłuszczowych)
Jeśli to konieczne zmniejsz
kaloryczność diety (zwiększ podaż zup,
warzyw i owoców oraz błonnika
rozpuszczalnego).
Jedząc jaja pamiętaj że jedno 50g. jajko
kurze zawiera 180 mg cholesterolu ale
jest dobrym źródłem białka, żelaza i wit z
gr. B. Gdy jesz jajko wyklucz inny posiłek
będący źródłem cholesterolu.
Abyś dłużej mógł długo cieszyć się
życiem w zdrowiu, utrzymuj także
właściwą masę ciała.
Zwiększ aktywność fizyczną, która
pomoże ci spalić nadmiar kalorii.
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Informacje
Andrzej Kampa- Rzecznik Konsumentów Powiatu Olsztyńskiego
INFORMUJE (cz. I)
Rzecznik Konsumentów Powiatu
Olsztyńskiego z siedzibą w Starostwie
Powiatowym w Olsztynie, działający na
mocy ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U.03.86.804),
przedstawia podstawowe informacje
prawne w zakresie prawa
konsumenckiego:
Prawa konsumenta w przypadku
nabycia towaru konsumpcyjnego
niezgodnego z umową:
1.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec kupującego, gdy
nabyty towar konsumpcyjny jest
niezgodny z umową, ma on obowiązek
przyjąć i rozpatrzyć wniesioną
reklamację.
2.
Reklamując towar
konsumpcyjny należy dołączyć paragon
czy rachunek zakupu, w przeciwnym razie
sklep może odmówić przyjęcia reklamacji
towaru niezgodnego z umową. Jeżeli
zapłata nastąpiła kartą płatniczą, dowód
zakupu stanowi bankowe potwierdzenie
zapłaty.

3.
Konsument nabywając towar
przeceniony ma również prawo złożenia
reklamacji odnośnie przecenionego towaru,
chyba, że został on poinformowany przez
sprzedawcę o istniejącej niezgodności
towaru z umową, gdy o takiej niezgodności
wiedział albo, gdy oceniając rozsądnie, o
wadzie powinien wiedzieć.
4.
Sprzedawca nie może odmówić
przyjęcia reklamacji, odsyłając konsumenta
z reklamacją towaru do gwaranta,
hurtownika, producenta czy importera.
5.
Sprzedawca odpowiada za
niezgodność towaru z umową, jeśli istniała
ona w chwili wydania towaru
konsumentowi. Jeśli niezgodność z umową
stwierdzono przed upływem sześciu
miesięcy od wydania towaru, domniemywa
się, że istniała w momencie wydania.
Wówczas to, sprzedawca musi udowodnić,
iż sprzedał towar zgodny z umową. Jeśli
niezgodność z umową ujawni się po sześciu
miesiącach od chwili nabycia towaru,
wówczas to na konsumencie ciąży
obowiązek przedstawienia dowodu.
6.
Niezgodność towaru powinna być
zgłoszona w ciągu dwóch miesięcy od

chwili niezgodności towaru, jednak nie
później niż w ciągu 2 lat licząc od dnia
nabycia towaru.
7.
Ustawodawca przewidział
krótsze terminy do wniesienia reklamacji
dla towarów żywnościowych.
Paczkowane towary żywnościowe można
zareklamować w ciągu trzech dni od
otwarcia opakowania, natomiast w
przypadku towarów sprzedawanych
luzem, odmierzonego w miejscu zakupu
lub dostarczonego do miejsca
zamieszkania termin ten wynosi trzy dni
od sprzedaży lub otrzymania towaru.
Złożenie reklamacji towarów
żywnościowych powinno nastąpić przed
upływem daty minimalnej trwałości
towaru lub terminu jego przydatności do
spożycia oznaczonego na danym towarze.
8.
Składając reklamację
Konsument powinien dołożyć należytej
staranności i wykazać (opisać) w sposób
jasny i zrozumiały niezgodność towaru z
umową w taki sposób, aby sprzedawca
mógł ocenić zasadność reklamacji.
Pozwoli to sprzedawcy szybciej wywiązać
się z zobowiązania w stosunku do klienta.

INFORMACJE (cz. II)
Rzecznik Konsumentów Powiatu
Olsztyńskiego z siedzibą w Starostwie
Powiatowym w Olsztynie, działający na
mocy ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U.03.86.804),
przedstawia podstawowe informacje
prawne w zakresie prawa
konsumenckiego:
Prawa konsumenta w przypadku
nabycia towaru konsumpcyjnego
niezgodnego z umową:
1.
Sprzedawca może przywrócić
niezgodność towaru z umową w dwojaki
sposób, poprzez naprawę lub zamianę na
nowy, zgodny z umową i wolny od wad.
2.
Jeżeli możliwa jest zarówno
naprawa towaru jak i wymiana na nowy,
wówczas o sposobie usunięcia
niezgodności decyduje konsument.
3.
Sprzedawca decyduje o sposobie
przywrócenia zgodności rzeczy z umową
tylko wówczas, gdy kupujący wyraźnie
pozostawił decyzję sprzedawcy.
4.
Sprzedawca dokonuje naprawy
lub wymiany towaru nieodpłatnie,
oznacza to, iż ponosi on koszty
doprowadzenia do stanu zgodności z
umową, ponadto na nim spoczywa
obowiązek zwrotu kosztów poniesionych
przez konsumenta,
np. kosztów
demontażu, dostarczenia towaru do
sklepu, robocizny czy ponownego
zamontowania.

5.
Sprzedawca powinien w ciągu 14
dni, od dnia zgłoszenia reklamacji
oświadczyć konsumentowi czy wniesioną
reklamację uwzględnia czy też nie.
6.
Jeżeli przed upływem 14 dni
sprzedawca oświadczy konsumentowi, iż
uznaje wniesioną reklamację, wówczas jest
w terminie natychmiastowym do usunięcia
niezgodności towaru zgodnie z żądaniami
klienta. Przyjmuje się, iż w przypadku
naprawy termin ten wynosi 14 dni zaś w
przypadku wymiany na nowy towar 7 dni.
7.
Jeżeli sprzedawca nie
ustosunkował się odnośnie wysuwanych
roszczeń reklamacyjnych w ciągu 14 dni,
uważa się, iż uznał je za uzasadnione.
8.
W przypadku braku odpowiedzi na
reklamację we wskazanym terminie
konsument może skierować sprawę do sądu
z powołaniem się na okoliczność, że
sprzedawca uznał jego roszczenie.
9.
W sytuacji, gdy sprzedawca
bezzasadnie odmawia przyjęcia lub
uwzględnienia reklamacji, lub, gdy
przyjmując ją, nie zajmuje stanowiska w
ustawowo określonym terminie 14 dni, lub,
gdy zwleka z natychmiastowym
wykonaniem usunięcia niezgodności
towaru, konsument może żądać obniżenia
ceny zakupionego towaru lub odstąpić od
umowy. W przypadku od odstąpienia od
umowy umowa uznana jest za niezawartą,
oznacza to zwrot wszystkiego, co strony
świadczyły w stanie niezmienionym, tj.

zwrot towaru dla sprzedawcy za zwrotem
ceny nabytego towaru dla konsumenta.
Jednakże odstąpienia od umowy jest
możliwe jedynie, gdy niezgodność towaru
z umową ma charakter istotny.
10.
Niezgodność towaru z umową
jest istotna, gdy:
pozbawia kupioną rzecz
użyteczności (np. urządzenie nie działa,
zestaw jest niekompletny),
utrudnia z korzystania z rzeczy,
zaburza, zgodnie z przeciętnymi,
doznania estetyczne kupującego,
rzecz nie posiada cech
uzgodnionych indywidualnie.
11.
Obniżenie ceny lub odstąpienie
od umowy ponadto jest możliwe, gdy
doprowadzenie towaru do stanu zgodnego
z umową, pociąga za sobą nadmierne
koszta, lub narażałoby konsumenta na
znaczne niedogodności. Ponadto, gdy
naprawa lub wymiana jest niemożliwa np.
z technicznego punktu widzenia, lub, gdy
naprawa lub wymiana nie usunęła
niezgodności towaru z umową.
Konsument nie musi się zgodzić na
kilkakrotne naprawianie towaru
wywołane przez tę samą niezgodność z
umową.
Andrzej Kampa – Rzecznik
Konsumentów Powiatu Olsztyńskiego
(Radca Prawny), Tel. +48 89 535 43 24, Fax
+48 89 521 05 17, Kom. +48 606 22 46 64.
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Przetargi
B U R M I S T R Z

B A R C Z E W A

ogłasza
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższych nieruchomości:
1.
Obręb T u m i a n y,
nieruchomość niezabudowana.
Plan zagospodarowania
przestrzennego utracił moc.
Zgodnie z decyzją ustalającą
w a r u n k i z a b u d o w y, d z i a ł k a
przeznaczona jest pod zabudowę.
Rodzaj inwestycji: budynek
rekreacyjny-całoroczny
(mieszkalny) parterowy z poddaszem
użytkowym,
wolnostojący z
budynkiem gospodarczym.
Działka NR 63, pow.2933m2
KW Nr 58017 .
Cena wywoławcza 60 000,00zł.
2.Obręb B a r c z e w k o,
nieruchomość niezabudowana. Plan
zagospodarowania przestrzennego
utracił moc.
Zgodnie z decyzją ustalającą
w a r u n k i z a b u d o w y, d z i a ł k a
przeznaczona jest pod zabudowę
mieszkaniową.
Rodzaj inwestycji: budynek
mieszkalny wolnostojący
jednorodzinny z poddaszem
użytkowym
i garażem w bryle
budynku.
Działka NR 246, pow.6200m2,
KW Nr OL1O/00049935/1.
Cena wywoławcza 62 000,00zł.
3. Obręb B a r c z e w k o,
nieruchomość niezabudowana. Plan
zagospodarowania przestrzennego
utracił moc.
Zgodnie z decyzją ustalającą
w a r u n k i z a b u d o w y, d z i a ł k a
przeznaczona jest pod zabudowę
mieszkaniową.
Rodzaj inwestycji: budynek
mieszkalny wolnostojący
jednorodzinny
z poddaszem
użytkowym
i garażem w bryle
budynku .
Działka NR 285/, pow.2099m2,
KW Nr OL1O/00049931/3.
Cena wywoławcza:
37 000,00zł.
Uwagi dotyczące ograniczonego
prawa rzeczowego: Na
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nieruchomości zostanie ustanowiona
nieodpłatna służebność gruntowa
polegająca na
przeprowadzeniu
części sieci kanalizacyjnej pasem o
szerokości 2m przebiegającym
wzdłuż wschodniej granicy działki
na rzecz każdoczesnego właściciela
działki NR 284/4.
4. Barczewo, ul. Obrońców
Warszawy, obręb ewidencyjny nr 3.
Działka NR 78/3 o pow. 0,0218 ha,
zabudowana budynkiem byłego
młyna zbożowego.Budynek czterokondygnacyjny o
powierzchni
użytkowej 753,83m2. KW Nr brak.
Przeznaczenie w planie: A31 MWU
Te r e n i s t n i e j ą c e j z a b u d o w y
mieszkalnousługowej oraz
obiektów nieużytkowych (dawne
spichlerze).
W planie
zagospodarowania przestrzennego
nieruchomość została opisana jako
zabytek architektury o wartościach
zabytkowych, wskazanych do wpisu
do rejestru zabytków województwa
warmińsko-mazurskiego.
W
związku z tym
wszelkie prace
inwestycyjne w granicach
nieruchomości
winny być
prowadzone na warunkach
konserwatorskich.

Przeznaczenie w planie: A31 MWU
Te r e n i s t n i e j ą c e j z a b u d o w y
mieszkalnousługowej oraz
obiektów nieużytkowych (dawne
spichlerze).
W planie
zagospodarowania przestrzennego
nieruchomość została opisana jako
zabytek architektury o wartościach
zabytkowych, wskazanych do wpisu
do rejestru zabytków województwa
warmińsko-mazurskiego.
W
związku z tym
wszelkie prace
inwestycyjne w granicach
nieruchomości
winny być
prowadzone
na warunkach
konserwatorskich.
Cena wywoławcza :
100 000,00zł.
6.
Obręb
Lamkowo,
nieruchomość niezabudowana. Plan
zagospodarowania przestrzennego
utracił moc. Zgodnie z decyzją
ustalającą warunki zabudowy,
działka przeznaczona jest pod
zabudowę mieszkaniową. Rodzaj
inwestycji: budynek
mieszkalny
jednorodzinny,
parterowy z
poddaszem
użytkowym.
Działka NR 275/1, pow.5723m2,
KW Nr OL1O/00070898/5.
Cena wywoławcza:
27 600,00zł.

Cena wywoławcza :
150 000,00zł.
Uwagi dotyczące ograniczonego
prawa rzeczowego: Na
nieruchomości zostanie ustanowiona
służebność polegająca na prawie
korzystania z powierzchni budynku,
którą zajmuje szyb windy na rzecz
Metalowej Spółdzielni Inwalidów w
Barczewie.
5.
Barczewo, ul. Obrońców
Warszawy, obręb ewidencyjny nr 3.
Działka NR 78/5
o pow.
0,0275ha, zabudowana
dwubryłowym budynkiem byłego
młyna i magazynu zbożowego o
powierzchni użytkowej 700 m2.
KW Nr OL1O/00090823/5.

7.
Obręb
Lamkowo,
nieruchomość niezabudowana. Plan
zagospodarowania przestrzennego
utracił moc.
Zgodnie z decyzją
ustalającą warunki zabudowy,
działka przeznaczona jest pod
zabudowę mieszkaniową. Rodzaj
inwestycji: budynek
mieszkalny
j e d n o r o d z i n n y, p a r t e r o w y z
poddaszem
użytkowym.
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Działka NR 300, pow. 5800m2,
KW Nr - brak.
Cena wywoławcza: 28 000,00zł.

Przetargi
Burmistrz Barczewa ogłasza przetarg ustny ograniczony
1. Obręb Ł ę g a j n y,
nieruchomość niezabudowana.
Brak planu zagospodarowania
przestrzennego.
Działka
NR 301/93,
pow.
604m2,
KW Nr 83248.
Cena wywoławcza: 6 230,00zł.
Z uwagi na brak dostępu do drogi
publicznej
p r z e t a rg
jest
ograniczony do osób będących
właścicielami lub użytkownikami
wieczystymi nieruchomości
graniczących
z działką Nr
301/93.
Przetarg na w/w nieruchomości
odbędzie się dnia 21 września
2007r.,
w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Barczewie,
Plac Ratuszowy 1 ( pokój nr 19).
Otwarcie przetargu nastąpi o
godzinie 10.00.
Cena osiągnięta w przetargu
stanowi cenę sprzedaży, do której
zostanie doliczony podatek VAT
( zgodnie z przepisami).
Osoba ustalona na nabywcę
nieruchomości ponosi w całości
koszty związane z okazaniem

granic, wykonania dokumentacji
geodezyjnej i szacunkowej oraz
notarialne i sądowe.
W przetargu mogą brać udział
osoby fizyczne i prawne .
Warunkiem przystąpienia do
przetargu
jest wpłacenie
wadium przelewem bankowym
środków pieniężnych lub
gotówką na rachunek Urzędu
Miejskiego w Barczewie MBS w
Giżycku O/Barczewo 61 9343
1028 0000 0606 2000 0040 .
Wpłata wadium powinna
uwzględniać informację o numerze
działki oraz jej położeniu.
Wa d i u m n a l e ż y w n i e ś ć
najpóźniej do dnia 17 września
2007 r.
Za datę wniesienia wadium
uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na rachunek Urzędu
Miejskiego w Barczewie.
Wadium wpłacone przez osobę,
która wygra przetarg zostanie
zaliczone na poczet ceny nabycia
nieruchomości. W przypadku
uchylenia się osoby wygrywającej

przetarg
od zawarcia
umowy sprzedaży
w
wyznaczonym terminie, wadium
nie podlega zwrotowi i ulega
przepadkowi na rzecz Gminy.
Pozostałym
uczestnikom
przetargu
wadium zostanie
zwrócone nie później, niż przed
upływem 3 dni roboczych od dnia
zamknięcia przetargu.
Zastrzega się prawo odwołania
przetargu lub jego unieważnienia
w przypadku zaistnienia
uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowe informacje można
uzyskać
w
Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego,
pokój nr 19, tel.: (089) 514-84-39
wew. 23. Pełna treść ogłoszenia o
przetargach
znajduje się na
tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Barczewie oraz jest
dostępna na stronie internetowej
www.bip.barczewo.pl

Informacja
Informuję, że w siedzibie
Urzędu Miejskiego w
Barczewie w dniach od
20.08.2007 r. do 10.09.2007 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
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Reklamy

Szkoła Językowa

“SHADOWS”
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
zaprasza na kurs języka angielskiego
Grupy:
* początkujące
* średniozawansowane
* zaawansowane

Y
EN
C
IE
K
S
NI

UWAGA: Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym
Spotkanie organizacyjny i zapisy 13.09.2007 o godz. 16.00
w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie ul. Słowackiego 5

informacje tel. 513 197 927 lub 089 514 82 81
Zapraszamy
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Reklamy

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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Jak zostać
odbiorcą gazu ziemnego?
W związku z gazyfikacją Barczewa Pomorska
Spółka Obrotu Gazem Sp. z o.o. Gazownia
Olsztyńska chce przybliżyć mieszkańcom miasta
sposób, w jaki mogą stać się odbiorcami tego źródła
energii. Aby korzystać z gazu ziemnego konieczne
jest przyłączenie do sieci gazowej. Poniżej piszemy
jak to załatwić.
Wypełniamy wniosek
Załatwianie formalności w przedsiębiorstwie
gazowniczym należy zacząć od złożenia wniosku o
określenie warunków przyłączenia do sieci
gazowej. Odpowiedni formularz otrzymamy
w przedsiębiorstwie gazowniczym lub możemy
pobrać go ze strony internetowej www.psgaz.pl .
Powinniśmy zwrócić uwagę na to, że są dwa
rodzaje wniosków: • dla klientów, którzy
przewidują zużycie do 10 m sześć. gazu
ziemnego/godz., • dla klientów zamierzających
wykorzystywać więcej, niż 10 m sześć. gazu/godz.
Wybierzmy więc odpowiedni formularz. Osoba
składająca wniosek powinna do niego dołączyć:
• dowód posiadania tytułu prawnego do obiektu
(akt notarialny, umowę najmu, dzierżawy,
użyczenia itp.) lub oświadczenie o jego posiadaniu.
W przypadku, kiedy budynek nie jest przyłączony
do sieci gazowej, do wniosku należy dołączyć plan
sytuacyjny z zaznaczonym miejscem
proponowanej lokalizacji szafki na kurek główny.
Na etapie wydawania warunków przyłączenia
dołączony plan nie musi spełniać wymagań mapy
do celów projektowych. Osoba mieszkająca w
budynku wielorodzinnym, która chce przyłączyć
swoje mieszkanie do istniejącej instalacji gazowej
w budynku, powinna dołączyć do wniosku zgodę
właściciela budynku i/lub wspólnoty
mieszkaniowej.
Kto ponosi koszty
Jeżeli podłączeniem do sieci gazowej jest
zainteresowana grupa posiadaczy domków
jednorodzinnych i w grę wchodzi również
konieczność budowy odcinka gazociągu w ulicy,
po złożeniu przez nich wniosków przedsiębiorstwo
gazownicze przeanalizuje opłacalność inwestycji.
Jeżeli analiza wykaże opłacalność inwestycji,
wówczas koszty budowy gazociągu pokryje w
całości gazownia. Natomiast opłatę
przyłączeniową ponosi zawsze zainteresowany.
Warunki przyłączenia
Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki
dostarczania gazu, przedsiębiorstwo gazownicze
wydaje warunki przyłączenia.
Dokument ten jest potwierdzeniem możliwości
przyłączenia klienta do sieci gazowej. Wyjątkowo
może się zdarzyć, iż pozytywna decyzja nie
zostanie wydana, gdyż dom potencjalnego
odbiorcy jest usytuowany zbyt daleko od sieci
gazowej. Natomiast wykonanie odcinka gazociągu
może stać się opłacalne po pozyskaniu większej
liczby odbiorców.
Umowa o przyłączenie
Umowa o przyłączenie dotyczy zaprojektowania i
wykonania przez przedsiębiorstwo gazownicze
gazociągu i/lub przyłącza gazu zakończonego
kurkiem głównym. Jeżeli zainteresowany
zaakceptuje warunki przyłączenia, następuje
zawarcie umowy o przyłączenie między klientem a
przedsiębiorstwem gazowniczym. Umowa
zostanie przygotowana na podstawie złożonego
przez zainteresowanego wniosku. Umowa
precyzuje: • termin przyłączenia instalacji gazowej
w domu do sieci gazowej • termin przygotowania

przez klienta wewnętrznej instalacji gazowej wraz
z montażem urządzeń, np. kotła, podgrzewacza
wody czy kuchenki gazowej (roboty te powinna
wykonać firma instalacyjna z uprawnieniami) •
termin rozpoczęcia przez klienta poboru gazu.
Ile to kosztuje
W umowie musi być określona wysokość opłaty za
przyłączenie (należność może być rozłożona na
raty). Przykładowa kalkulacja opłaty za
przyłączenie. Charakterystyka przyłącza • długość
9 mb, • średnica 40 mm • nawierzchnia
nieutwardzona,
Kalkulacja kosztów
* opłata ryczałtowa za budowę przyłącza do 5 mb w
wykopie otwartym, w terenie bez nawierzchni
utwardzonej • 980 zł
* 4 mb w wykopie otwartym, w terenie bez
nawierzchni utwardzonej 4x36zł = 144 zł. Opłata
przyłączeniowa szacowana jest na 1124 zł netto.
Opłata za przyłączenie opodatkowana jest
podatkiem VAT w wysokości 22 proc., w związku z
tym wysokość opłaty wynosi 1371,28 zł.
Wysokość opłaty za przyłączenie może być
wyższa, jeżeli przyłącze budowane jest w terenie z
nawierzchnią utwardzoną, wtedy pierwsze 5 mb
kosztuje 1329 zł netto, zaś każdy następny metr 80
zł netto.
Zanim popłynie gaz
Po podpisaniu umowy o przyłączenie do sieci
gazowej i uiszczeniu przez klienta opłaty za
przyłączenie, przedsiębiorstwo gazownicze
przystępuje do jej realizacji. Czas realizacji umowy
wynosi około sześciu miesięcy. Może jednak
czasami ulec wydłużeniu, jeżeli przedmiotem
umowy jest budowa gazociągu w ulicy. Wynika to z
konieczności wykonania prac projektowych,
uzyskania niezbędnych uzgodnień z innymi
użytkownikami uzbrojenia oraz z konieczności
uzyskania decyzji administracyjnych. W
przypadku projektowania i budowy gazociągu
należy uzyskać pozwolenie na budowę, a w
przypadku budowy przyłącza zgłoszenie. Decyzje
wydają odpowiednie urzędy miasta lub gminy.
Instalacja bezpieczna
Każda ze stron ma obowiązki wynikające z umowy.
Przyszły odbiorca gazu powinien:• przygotować
miejsce do zainstalowania kurka głównego lub
punkturedukcyjnego • zapewnić wykonanie
instalacji gazowej (od kurka głównego do
odbiorników gazu: kotła, kuchenki gazowej itp.
oraz instalację tychże odbiorników). Firma lub
osoba projektująca instalację oraz później ją

wykonująca musi posiadać odpowiednie
uprawnieniabudowlane oraz legitymować się
wpisem do rejestru Okręgowej IzbyInżynierów
Budownictwa. Od jakości i sposobu wykonania
instalacjibędzie zależała nie tylko jej praca, ale
przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców
przyszłych użytkowników. Dlatego jakość
wykonania instalacji musi być poddana: •
ekspertyzie kominiarskiej dotyczącej
prawidłowości podłączenia urządzeń gazowych i
działania wentylacji, • próbie szczelności
(poddawane są wszystkie elementy instalacji,
począwszy od kurka gazowego do odbiornika
gazu; próbę wykonuje się przy użyciu sprężonego
powietrza) • kontroli zastosowanych materiałów
(czy mają atesty, dopuszczenia itp.), odległości od
innych przewodów, kratek wentylacyjnych itp.
Umowa sprzedaży
Kiedy instalacja i przyłącze gazowe jest gotowe,
klient może podpisać z przedsiębiorstwem
gazowniczym umowę na dostawę gazu ziemnego
w ilości określonej w „warunkach przyłączenia”.
Umowa określa także datę rozpoczęcia poboru
gazu. Do zawarcia umowy sprzedaży gazu
niezbędne są następujące dokumenty: • zgłoszeniewniosek • oświadczenie dla przedsiębiorstwa
gazowniczego, dotyczące instalacji w budynku •
oświadczenie dla przedsiębiorstwa gazowniczego,
dotyczące instalacji przebiegającej poza obrysem
budynku • pozwolenie na budowę instalacji lub
pozwolenie na użytkowanie wydane przez
odpowiedni urząd miasta lub gminy • ekspertyzę
kominiarską dotyczącą prawidłowości podłączenia
urządzeń gazowych do przewodów spalinowych
oraz sprawności przewodów wentylacyjnych •
protokół z próby szczelności instalacji gazowej, •
protokół skuteczności zerowania i protokół
oporności izolacji – te protokoły wymagane są w
przypadku użytkowania instalacji na czas budowy,
Do wglądu należy przedłożyć następujące
dokumenty:
• dokument stwierdzający tytuł prawny do
zajmowanego budynku, mieszkania • projekt
instalacji gazowej • dowody osobiste
współwłaścicieli. Po zawarciu umowy
przedsiębiorstwo gazownicze montuje gazomierz,
który zostaje zaplombowany (naruszenie plomby
jest karalne).
Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące gazyfikacji
Barczewa jak również zostania użytkownikiem
gazu ziemnego prosimy o składanie pytań w
formie pisemnej na adres: Pomorska Spółka
Obrotu Gazem Sp. z o.o Gazownia Olsztyńska, 10409 Olsztyn, ul. Lubelska 42 bądź przesłanie ich
drogą elektroniczną pod adres e-mail:
agata.prokopowicz@pgnig.pl.
Gazownia
Olsztyńska tel. 089 537 25 00
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