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Majówka w Ruszajnach

OPINIE
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W sobotę, 3 maja, miłośnicy imprez
plenerowych mogli bawić się na
Rodzinnej Majówce ...

W pierwszych dniach maja, przedstawiciele
barczewskiego samorządu spotkali się z radnymi
partnerskiej gminy Hagen a.T.W.
... więcej str. 3.

fot. archiwum

BARCZEWSKA WIOSNA KULTURALNA

5

Wraz z pojawieniem się pierwszych
wiosennych kwiatów, rozkwitło również
życie kulturalne w Barczewie ...

Policjanci z Barczewa
zatrzymali sprawców
zniszczenia nagrobków
na cmentarzu przy
ul. Kościuszki ... więcej str. 7

fot. A.Jasiukiewicz

8
W barczewskim gimnazjum podsumowano
realizację programów propagujących
zdrowy styl życia ...

fot. archiwum

INFORMACJE

Informacje
Burmistrz informuje
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7
września 2007 r. o ujawnieniu w Księgach
Wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191,
poz. 1365), podaję do publicznej wiadomości
informację Starosty Olsztyńskiego w sprawie
konieczności sprawdzenia zgodności ksiąg
wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym oraz o
utworzeniu punktu informacyjno-konsultacyjnego,
udzielającego szczegółowych informacji i wyjaśnień
problematyki prawnej i geodezyjnej.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
INFORMACJA
dla mieszkańców Powiatu Olsztyńskiego w sprawie
zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007
r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa
własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 191,
poz. 1365) oraz możliwości uzyskania informacji o
nieruchomościach w zakresie ustalenia zgodności
ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym
w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym
d z i a ł a j ą c y m w Wy d z i a l e G o s p o d a r k i
Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w
Olsztynie.

Galeria jednego obrazu
Zapraszamy wszystkich , którzy tworzą
ciekawe rzeczy, malują, rzeźbią, budują modele,
fotografują, rysują, szydełkują ... do prezentacji
swych dzieł pod wspólnym hasłem “Galeria
jednego obrazu..”. Co miesiąc będziemy
prezentowali jedną osobę. Zależy nam na “nowych
twarzach”.
Redakcja

Stan prawny nieruchomości odzwierciedla wpis prawa
własności w dziale II księgi wieczystej prowadzonej
dla danej nieruchomości oraz wpis właściciela w
rejestrze ewidencji gruntów.
Na terenie powiatu olsztyńskiego księgi wieczyste
prowadzone są przez:
1. Sąd Rejonowy VI Wydział Ksiąg Wieczystych w
Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 44 dla terenu
obejmującego gminy: Olsztynek, Jonkowo, Świątki,
Dobre Miasto, Stawiguda, Gietrzwałd, Purda, Dywity,
Barczewo;
2. Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w
Biskupcu ul. Sądowa 4 dla terenu obejmującego
gminy: Biskupiec, Kolno i Jeziorany;
Księga wieczysta składa się z czterech działów i
zawiera następujące informacje:
- w dziale I: położenie nieruchomości, numery działek
i ich powierzchnię, sposób korzystania z
nieruchomości oraz podstawy wpisów w księdze
wieczystej,
- w dziale II: właściciela nieruchomości, określenie
udziałów oraz podstawę wpisów w księdze wieczystej,
- w dziale III: ciężary i ograniczenia (np. służebności
gruntowe)
- w dziale IV: obciążenia nieruchomości hipoteką.
Księgi wieczyste są jawne, tzn. wglądu do księgi
wieczystej może dokonać każdy zainteresowany,
natomiast dostęp do dokumentów znajdujących się
przy KW posiada tylko właściciel nieruchomości bądź
osoba upoważniona.
Stan aktualny w księdze wieczystej można sprawdzić
osobiście przez bezpośredni wgląd do KW bądź
zamawiając odpis KW, który zawiera dane zawarte w
czterech działach (odpisy są odpłatne).
Dane figurujące w księdze wieczystej, dotyczące
położenia nieruchomości, numerów działek i ich
powierzchni a także właściciela powinny być zgodne z
danymi figurującymi w rejestrze ewidencji gruntów.
Dane z ewidencji gruntów można uzyskać w:
- siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac
Bema 5, pokój nr 132 w godzinach pracy urzędu dla
terenu obejmującego gminy: Olsztynek, Jonkowo,
Świątki, Dobre Miasto, Stawiguda, Gietrzwałd, Purda,
Dywity, Barczewo;

Barczewo w obiektywie
Dziś prezentujemy czytelnikom
dwie fotografie. Ukazują one obiekty
położone za więziennym murem, gdyż i tam
zachodzą zmiany na lepsze. Na pierwszym
zdjęciu widnieje budynek, który dawniej
pełnił rolę obiektu produkcyjnego
Przedsiębiorstwa Obróbki Drewna nr 1,
natomiast po likwidacji przedsiębiorstwa
długo stał bezużytecznie. Druga fotografia
przedstawia ten sam obiekt już po jego
remoncie – został zaadaptowany na potrzeby
Zakładu Karnego i jest budynkiem dla
tymczasowo aresztowanych.
art. i fot. W. Zenderowski

ciąg dalszy na stronie 7
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Informacje
Szkoły Podstawowej w Spręcowie. Imprezę zamykał przemarsz
Spotkanie w Hagen a.T.W. uczestników
festiwalu ulicami miasta. Jednak głównym celem programu

Robocza wizyta
Na te dni gospodarze przygotowali bardzo
bogaty i różnorodny program. Od pierwszego do
czwartego maja polska delegacja reprezentowana
przez przewodniczącą Rady Miejskiej w
Barczewie Elżbietę Zacharewicz, radnych:
Bogusława Matłokę, Jana Połowianiuka, Alinę
Jakończuk, Reginę Wojtach, Urszulę Mosakowską,
Mariannę Sawoń, Andrzeja Moszczyńskiego, Jana
Sulińskiego, burmistrza Barczewa Lecha Jana
Nitkowskiego, dyrektora CKiPG Mariolę
Łukowską oraz Annę Gendas pracownika Urzędu
uczestniczyła w inauguracji i przebiegu 21
Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego i
Folklorystycznego, na który w tym roku przybyło
60 grup tanecznych, w sumie ok. 2000
uczestników, reprezentujących rozmaite gatunki
muzyki wokalnej i tanecznej. Polskę
reprezentowały dwie grupy: Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Płońska i grupa taneczna ze
K s i ą d z Wa l e n t y
Barczewski był
Warmiakiem, patriotą,
działaczem narodowym
walczącym o polskość
na Warmii. Był również
historykiem, pisarzem,
e t n o g r a f e m ,
redaktorem, publicystą
i wydawcą. Walenty
Barczewski to ksiądz
katolicki. Należał do
wszechstronnie wykształconych polskich
Warmiaków. Urodził się 10 lutego 1856 roku w
Jarotach koło Olsztyna. Do gimnazjum uczęszczał w
Braniewie, Reszlu i Chełmnie. Studia teologiczne
odbył w seminarium w Braniewie w latach 18791882. Święcenia kapłańskie przyjął 8 grudnia 1883
roku. Służbę duszpasterską rozpoczął jako wikary w
parafii w Butrynach, następnie kontynuował ją w
Świętej Lipce i Biskupcu. W latach 1889-1894 był
proboszczem w Wielbarku /Jondorfie/, a od 1894 w
Brąswałdzie /Brunswaldzie/.
To wielki człowiek, który całe życie poświęcił
najważniejszej sprawie, czyli przywróceniu
polskości na Warmii. Cieszył się wielkim
autorytetem o czym świadczą różne godności jakie
pełnił. W 1907 roku został członkiem Komitetu
Wyborczego na Prusy Wschodnie, Warmię, Mazury i
Powiśle. Od 1912 roku przewodniczył Radzie
Nadzorczej Banku Ludowego w Olsztynie. Dwa lata
później został prezesem Komitetu Oświatowego z
ramienia poznańskiej Rady Narodowej. W latach
1914-1916 piastował funkcję prezesa Towarzystwa
Czytelni Ludowych. W 1918 roku prezesował
Polskiej Radzie Ludowej Warmii, a w okresie
plebiscytu wchodził w skład Warmińskiego
Komitetu Plebiscytowego. Jest współzałożycielem,
powstałego w 1920 roku, Związku Polaków w
Prusach Wschodnich.

pobytu polskiej delegacji w Hagen a.T.W. było spotkanie z radnymi
partnerskiej gminy, zwiedzanie Urzędu Miasta, podczas którego
zapoznano się z zakresem
obowiązków pracowników
poszczególnych wydziałów urzędu i
obowiązującymi procedurami przy
załatwianiu spraw petentów, a także
warsztatu w centrum szkolnym,
Muzeum ceramiki, biblioteki,
Ochotniczej Straży Pożarnej i
nowoczesnej oczyszczalni.
Atmosfera spotkania dostarczyła
uczestnikom wielu wrażeń
artystycznych i stanowiła bogate
źródło cennych informacji, m. in. na
temat sposobów rozwiązywania
spraw mieszkańców i znaczenia
instytucji w kształtowaniu i rozwoju
poszczególnych sfer życia gminy
Hagen a.T.W.

Redakcja

fot. M. Łukowska

fot. archiwum

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej
Już w lutym 2006 r. Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie wystąpiło z
pomysłem upamiętnienia postaci księdza
Walentego Barczewskiego. Z okazji zbliżającej się
150 -tej rocznicy jego urodzin postanowiono m.in.
ufundować tablicę pamiątkową.

było umieścić na murze zabytkowego ratusza.
W poniedziałek 28 kwietnia tego roku, podczas
uroczystej Sesji Rady Miejskiej, w której
uczestniczyli licznie zaproszeni goście,
nastąpiło jej odsłonięcie przez burmistrza Lecha
Nitkowskiego.

fot. A. Jasiukiewicz
Uchwałą Nr VI [46]07 z dnia 19 lutego 2007 roku
Rada Miejska ogłosiła rok 2007- Rokiem Księdza
Walentego Barczewskiego. Radni złożyli składkę i
z własnych pieniędzy ufundowali tablicę. Została
ona zamieszczona na północnej ścianie ratusza. Jej
odsłonięcie przeciągnęło się w czasie ze względu
na procedury - warunki jakie określił Wojewódzki
Konserwator Zabytków, ażeby taką tablicę można

fot. A. Jasiukiewicz

Po otwarciu sesji
pani Elżbieta
Z a c h a r e w i c z
przewodnicząca Rady
Miejskiej, przybliżyła
u c z e s t n i k o m
uroczystości sylwetkę
księdza Walentego
Barczewskiego.
Przed tablicą na
okoliczność jej
odsłonięcia głos
zabierali:
wiceprzewodniczący
Rady Jan Połowianiuk,
burmistrz Lech
Nitkowski, ksiądz
dziekan Marek
Paszkowski.

Uroczystemu odsłonięciu towarzyszył występ
chóru młodzieżowego szkoły podstawowej z
Barczewa pod batutą pani Liliany Połowianiuk.
Redakcja

Grono Pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łęgajnach
serdecznie zapraszają na festyn pod hasłem:

„Rodzina jak z nut”,
który odbędzie się 1 czerwca 2008 r. Początek imprezy o godz. 13.00 , planowane zakończenie – 17.00
W programie: emocjonujące i zabawne konkurencje,Gminny Festiwal Piosenki Amatorskiej,II Gminny Turniej Trójek w Piłkę Siatkową, „Familiada” - dyrektorzy
szkół kontra przedstawiciele władz gminy Barczewo, konkurs „Piosenka o rodzinie”, konkursy strzeleckie dla dzieci i dorosłych (Koło Łowieckie „Żubr”), loteria
fantowa, występy wokalne zaprzyjaźnionych artystów – amatorów i harcerzy, przejażdżki konno, zabawy pozakonkursowe, m.in. „Silna Rodzina”,bezpłatny pomiar
ciśnienia, sprzedaż drzewek

W trakcie festynu tradycyjnie czynny będzie punkt kulinarny i kawiarenka z wyśmienitymi ciastami.
Na wszystkich uczestników zabawy czekają atrakcyjne nagrody!
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Społeczeństwo
Przyjdą czy nie przyjdą?
Czy dopisze pogoda?
Zwłaszcza, że przez cały tydzień lało? Czy
mieszkańcom chce się jeszcze wspólnie spotykać
przy pracy dla dobra ogółu? Rodziły się pytania
przed ogłoszeniem czynu społecznego, który
został wyznaczony na sobotę 19 kwietnia 2008 r.
Sama nazwa „czyn społeczny” kojarzy się z latami
przymusowej pracy, a więc z niczym przyjemnym.
No cóż, najwyżej na czyn przyjdą członkowie
Rady Sołeckiej – pomysłodawcy tej akcji.
O godzinie 10.00 przy pomniku pamięci poległych
w I wojnie światowej w Jedzbarku, miejscu
godnym odwiedzenia, zaczęli się pojawiać pierwsi
chętni do uporządkowania terenu alei dębowej,
stanowiącej część historii naszej wsi. Nie było ich
wielu, właściwie to stała ekipa, która zawsze służy
pomocą przy tego typu pracach. Ku naszej uciesze
pojawili się też nowi mieszkańcy naszej wsi.
Wśród pracujących przeważały dzieci, które z
wielkim zapałem zmierzały się z pracami

porządkowymi,
doskonale
łącząc pracę z
zabawą. My
dorośli
możemy się
od nich wiele
nauczyć: jak bawić
się pracą, jak szybko
w y b a c z a ć s o b i e
nieporozumienia, jak łatwo
integrować się, by wszystko nie
kojarzyło nam się z codziennym kieratem.
Pogoda i doświadczenie wyniesione z roku
ubiegłego pozwoliły nam na szybkie uporanie się z
wiosennymi porządkami wokół tego terenu. Kto
wytrwał do końca, mógł posilić się kiełbaską
upieczoną na „wioskowym” grillu, zakupionym za
pozyskane pieniądze. Było, co zjeść i było, co
wypić. Chodziło w końcu o to, żeby wspomnienie

Rodzinna Majówka w Ruszajnach
Konkursy, aukcje i domowe wypieki
W sobotę, 3 maja 2008 r., miłośnicy imprez
plenerowych mogli bawić się na Rodzinnej
Majówce w Ruszajnach, zorganizowanej przez
Radę Sołecką. Zabawa odbyła się w godzinach
popołudniowych na boisku wiejskim, które jest
miejscem spotkań i rekreacji, a jego
przygotowaniem do tego celu zajęli się sami
mieszkańcy. Organizatorzy dostarczyli gościom
wiele rozrywki i atrakcji. Imprezę rozpoczęły
biegi przełajowe dzieci, kobiet i
mężczyzn. W trakcie majówki
odbył się mecz piłki nożnej
– kawalerowie kontra
ż o n a c i .
Wystąpił
również
z e s p ó ł
taneczny Spox i
zespół wokalny
Batumi, działające
przy Centrum
Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie.
Dodatkowych emocji
dostarczały różnego
rodzaju konkursy z
nagrodami, między innymi
strzał z łuku do tarczy, biegi z
przeszkodami, rodzinne biegi
w workach. Zorganizowano także loterię
fantową, gdzie każdy los wygrywał oraz aukcję
przedmiotów podarowanych przez sponsorów.
Licytowano komputer podarowany przez radnego

Tomasza Michałowskiego, kanapę, bluzy i kurtki
polarowe z firmy Philips oraz przedmioty
ufundowane przez panią Marzenę Wieczorek z
Galerii w Ruszajnach. Uczestnicy mogli
skosztować
bigosu, kiełbasek z grilla,
pierogów
i ciast pieczonych przez
gospodynie.
Imprezę zamknęło
wspólne ognisko
połączone z
p i e c z e n i e m
kiełbasek i zabawą.
Zaangażowanie
młodzieży i jej
o g r o m n y
wkład w
przygotowanie
z
majówki
wic
e
i
k
u
i
b u d z i
s
a
A. J
szacunek i
fot.
chęć dorosłych do
wspierania takich działań.
Bogumiła Styga
Podziękowania
Rada sołecka i organizatorzy „Majówki Rodzinnej
w Ruszajnach” dziękują wszystkim sponsorom za
pomoc w zorganizowaniu wspaniałej zabawy:
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
Firmie PHILIPS Piotr Lutarewicz, Stowarzyszeniu
na Rzecz Współpracy Gmin, EasySofa,
Telewizji Kablowej MACROSAT, radnej powiatu

po ciężkiej pracy wiązało się
nam z czymś miłym,
godnym powtórzenia.
Mamy nadzieję,
że młodemu
pokoleniu
„ c z y n
społeczny”
kojarzyć się
będzie z pracą
pożyteczną, pracą
służącą wszystkim,
mile wspominaną z
lat dziecięcych. Czego
sobie i innym życzymy.

Grażyna Grądek
Hanna Chyżyńska

Krystynie Szter, radnemu powiatu Jerzemu
Bujnowskiemu, radnemu gminy Barczewo
Tomaszowi Michałowskiemu, Ryszardowi
Więsyk - Transport Usługowy, Władysławowi
Grabowskiemu, Agnieszce i Michałowi Osieckim,
Galerii Marzena Wieczorek, Marzenie Reinert Sklep remontowo - budowlany, Firmie „Dermiks”
p. Guślakow, Janinie i Czesławowi Filipek - Sklep
spożywczo- przemysłowy, Jadwidze Ulążka Sklep odzieżowy, Tomaszowi Żuk, sołtysowi
Kronowa Dariuszowi Trzeciakiewicz, Solarium
Krzysztof Rechul, Anecie i Tomaszowi
Klimaszewskim, Agnieszce Jastrzębowskiej Zakład Fryzjerski, Monice Kasprzak - Zakład
Fryzjerski, Oldze Szemplińskiej - Zakład
Fryzjerski, SUN Studio Hanny Dowgiałło,
Magdalenie Rynkiewicz - Gabinet Kosmetyczny,
Danucie Wilińskiej - Gabinet Kosmetyczny,
Katarzynie Skrzyńskiej - Kwiaciarnia „Orchidea”,
Wiolettcie Czubkowskiej przedstawicielowi firmy
ZIAJA, Firmie Handlowo – Usługowej Katarzyny
Michalak, Hurtowni zabawek Doroty Rojek,
Marioli i Markowi Jakubiak, Sklepowi nie
wszystko za 4,90, Jolancie Koziatek - sklep
odzieżowy, Annie Tołkacz - Sklep „ Andzia”,
Pawłowi Przybysz - Sklep „Błysk”, Sklepowi
„Gosposia” oraz wielu innym osobom, które
pragnęły pozostać anonimowe.
Wszystkim tym osobom i firmom serdecznie
dziękujemy.
Rada Sołecka

STANISZEWSKI
wywóz nieczystości płynych
montaż zbiorników bezodpływowch mini oczyszczalni

Barczewo, tel. 511 280 508
4
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Kultura

BARCZEWSKA WIOSNA KULTURALNA
Złota kaczka
Wraz z pojawieniem się pierwszych
wiosennych kwiatów rozkwitło również życie
kulturalne w Barczewie. Na deskach sceny w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Promocji Gminy
młodzi aktorzy mieli szansę zaprezentowania
swoich możliwości aktorskich podczas X
Rejonowego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i
Młodzieżowych „Złota Kaczka”, będącego
jednocześnie eliminacjami rejonowymi do XXVIII
Wojewódzkiego Konkursu Zespołów Teatralnych
o „Laur Złotej Rybki”. W Przeglądzie
zaprezentowało się osiem grup, przy ocenie
których Jury wzięło pod uwagę: dobór repertuaru,
formy wyrazu artystycznego, wykonawstwo,
ogólny wyraz artystyczny i wartości
wychowawcze. Zwycięzcą konkursu został zespół
„Próba” z Gimnazjum w Pieckach, drugie miejsce

słuchaczom sztandarowe utwory poety w nowej
aranżacji. Widzów zachwyciła taka forma
przekazu, niełatwych w interpretacji, wierszy.
Spotkanie zrealizowała Miejska Biblioteka
Publiczna, Centrum Kultury i Promocji Gminy
oraz Salon Muzyczny w Barczewie.

Terra Gunelauke
W marcu wszyscy miłośnicy historii
mogli uczestniczyć w uroczystej prezentacji
p r z e w o d n i k a a r c h e o l o g i c z n e g o „ Te r r a
Gunelauke” autorstwa pana Roberta Klimka.
Projekt, opracowanie graficzne i skład
przewodnika wykonał pan Zbigniew Kozłowski,
natomiast wydawcą było Stowarzyszenie Nasze
Gady. Przewodnik powstał jako część projektu pt.
„Pruskie jadło”, finansowanego przez Fundację
Wspomagania Wsi. Pracę poświęcono
średniowiecznej ziemi pruskiej, zwanej „Terra
Gunelauke”, której centrum mieściło się w okolicy
wsi Barczewko.
Kolejna prezentacja przewodnika odbyła się 6
maja. Spotkania zakończyły się dyskusją na temat
przewodnika i poruszanych w nim kwestii, a każdy
uczestnik otrzymał egzemplarz książki wraz z
dedykacjami twórców.

Spotkania z Poezją Dziecięcą

fot. A. Jasiukiewicz

zajęła grupa „Zabawny Teatrzyk” ze Szkoły
Podstawowej w Barczewie, natomiast trzecie –
zespół „Barstuki” ze Szkoły Podstawowej w
Spręcowie. Grupa teatralna z Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Barczewie otrzymała wyróżnienie.
Dodatkowo, za grę aktorską, Jury postanowiło
wyróżnić Jakuba Pietrzykowskiego z Gimnazjum
w Pieckach.

konfrontację młodych recytatorów.
Komisja konkursowa postanowiła przyznać
następujące miejsca w kategorii klas I – III: I
miejsce – Justyna Mateusiak ze Szkoły Filialnej w
Barczewku, II miejsce – Ewa Sakowska ze Szkoły
Filialnej w Barczewku, II miejsce – Kinga

Również w maju w Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie odbyły się
miejsko-gminne „Spotkania z Poezją Dziecięcą”.
Przegląd, w którym zaprezentowali się uczniowie
ze szkół w Wipsowie, Bartołtach Wielkich,
Barczewku, Barczewie, Lamkowie i Łęgajnach,
ma na celu kształtowanie wrażliwości na piękno
języka polskiego poprzez sztukę recytacji,
stworzenie dzieciom możliwości zaprezentowania
poezji i prozy dziecięcej oraz artystyczną

fot. A. Jasiukiewicz

Behrendy ze Szkoły Filialnej w Barczewku, w
kategorii klas IV-VI:
II miejsce – Igor Mysakowski ze Szkoły
Podstawowej w Barczewie, III miejsce – Kinga
Mokrzycka ze Szkoły Podstawowej w Barczewie
oraz dwa wyróżnienia dla Marleny Mękal i Anny
Połowianiuk ze Szkoły Podstawowej w
Barczewie.
Kolejnym etapem „Spotkań z Poezją Dziecięcą”
były rejonowe eliminacje w Biskupieckim Domu
Kultury, które odbyły się 12 maja 2008 r.
Duże zainteresowanie przedstawieniami i
prezentacjami oraz wypełnione sale widowiskowe
pokazują, że mieszkańcy Barczewa potrzebują
spotkań kulturalnych, które po całym dniu pracy są
chwilą spokoju i wyciszenia.
Anna Rok, Joanna Truszkowska

Odznaczenia i awanse

Poezja Zbigniewa Herberta
W kwietniu po raz kolejny otwarto dla
szerokiej publiczności drzwi Salonu Muzycznego
im. Feliksa Nowowiejskiego. Jedną z imprez
kulturalnych, która miała miejsce w Salonie było
spotkanie z poezją Zbigniewa Herberta.
Zorganizowane zostało w związku z obchodami
roku Zbigniewa Herberta, uchwalonego przez
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Poeta
zadebiutował na łamach prasy w 1950 r. Do
najbardziej cenionych jego dzieł należą: tom
wierszy „Struna światła” oraz cykl utworów o Panu
Cogito. W latach osiemdziesiątych stał się
sztandarowym poetą polskiej opozycji. Podczas
godzinnego programu zaprezentowano

W czwartek, 24 kwietnia, z okazji rocznicy uchwalenia ustawy o Służbie Więziennej, w
Centralnym Zarządzie Służby Więziennej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia
odznaczenia państwowego i odznak resortowych „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz aktów
nadania wyższych stopni Służby Więziennej. Podczas uroczystości, nasz redakcyjny kolega
Wojciech Zenderowski odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi, nadanym przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenie wręczył Zbigniew Ćwiąkalski – Minister
Sprawiedliwości.
Podobna uroczystość miała miejsce w piątek, 25 kwietnia, w świetlicy Zakładu Karnego w
Barczewie. Na wyższe stopnie w korpusie podoficerskim awansowano piętnastu funkcjonariuszy
oraz jedenastu na stopień starszego szeregowego Służby Więziennej. Ponadto czterech
funkcjonariuszy otrzymało odznaczenia „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Nominacje i
odznaczenia wręczał dyrektor Zakładu Karnego mjr Krzysztof Strzyżewski. Na koniec, dyrektor
podziękował wszystkim funkcjonariuszom za ich dobrą i wzorową służbę, życząc im wszelkiej
pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.
Redakcja

STANISZEWSKI
transpot materiałów sypkich do 5T
kompleksowe roboty ziemne koparko - ładowarkami
przyłącza wodno - kanalizacyjne
wywóz nieczystości

Barczewo, tel. 511 280 508, 507 620 771
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Historia

Dawny Park Miejski
W kronikach miasta odnotowano, że po
roku 1930, nad wodami Stawu Młyńskiego, od
strony ulicy Nowowiejskiego, został założony park,
zwany Parkiem Miejskim, gdzie indziej
wymieniany jako Ludowy. Mieszkańcy odebrali to
wydarzenie jako bardzo ważne, zważywszy, że
miejsce było wymarzonym do rodzinnych
spacerów, a ponadto ich petycje do rajców miasta,
aby w tym miejscu urządzić park, odniosły
pożądany skutek.
Cofnijmy się do okresu średniowiecza,
kiedy w miejscu dzisiejszego jazzu wodnego, za
pomocą śluz i drewnianych zastaw na ujściu wód ze
stawu, regulowano ich poziom. Woda napędzała
także żarna młyna wodnego, znajdującego się po
lewej stronie ulicy Nowowiejskiego, tuż za
głównym skrzydłem zamku biskupiego. Obok, w
zakolu rzeki (za czasów świetności zamku
biskupiego), był piękny ogród. Potem młyn
przeniesiono w inne miejsce, gdzie przepływające
wody fosy (Kanału Młyńskiego) napędzały już
nowe koła młyńskie, a na koniec – silniki
elektryczne prądem z agregatu, napędzanego wodą
uchodzącą z Kanału Młyńskiego. Natomiast w
m i e j s c u
pierwotnego
m ł y n a ,
a
dokładniej obok
miejsca, gdzie
obecnie stoi nowy
budynek dawnej
h
a
l
i
Włókienniczej
Spółdzielni Pracy
„ Wa r m i a n k a ” ,
stanął prywatny
tartak. Jego
trakowe piły
poruszała woda, a
później silnik
elektryczny. Obok
m e t a l o w e d ź w i g a r y, z a m o n t o w a n e p o d
drewnianym zadaszeniem, przenosiły z wody na
wózek dłużyce, które następnie, po szynach,
przewożono przez drogę do baraku, gdzie
pracowały piły trakowe. Obecność tartaku i
dolatujący hałas pił, wody stawu zaśmiecone korą i
klocami, nie przynosiły miastu chluby, zważywszy,
że staw był uroczym miejscem, w którego wodach
mógł się przeglądać nie tylko kościół fary.
Dopiero w latach następnych, po
likwidacji tartaku, urządzono park. Wcześniej,
znikły pływające po wodach stawu kloce,
spławiane rzeką Pisą Warmińską, a od ulicy
Niepodległości rozebrano drewniane szopki, w
których trzymano zwierzynę i ptactwo domowe.
Wycięto krzaki, usunięto leżące drzewa,
oczyszczono brzeg stawu, a następnie stworzono
piękny ogród z licznymi, ukwieconymi klombami i
ławkami. Przy stawie urządzono przystań, przy
której zatrzymywały się łódki i kajaki. Park
rozciągał się od muru kościoła fary, dalej za
budynkiem remizy straży pożarnej, aż po budynek
dawnego przedszkola przy ulicy Niepodległości.
Starsi mieszkańcy Barczewa pamiętali, że w
mieście nie było miejsca, równie pięknego,
tętniącego życiem i tonącego w kwiatach, jak park
nad Stawem Młyńskim. Alejki wysypane były
żwirem, kilka mniejszych klombów i ten
największy, w kształcie dużego koła, obsadzony
przeróżnymi gatunkami kwiatów, dodawał
szczególnego uroku. Wokół klombu ustawione były
ławki parkowe pomalowane na biało, a obok
posadzono róże.

6

Nawet kiedy przyszła wojna, park nie
opustoszał. Dopiero pod koniec roku 1944, zaczęli
w nim odpoczywać ranni niemieccy żołnierze,
przebywający na rekonwalescencji w szpitalu św.
Antoniego. W pierwszym roku po wojnie do parku
nikt nie zaglądał. Dopiero od roku 1946, kiedy
miasto zaludniło się nowymi mieszkańcami, do
parku zaczęli przychodzić ludzie. Każdego roku
było ich coraz więcej. Na początku lat
pięćdziesiątych XX wieku, w celu polepszenia
komfortu dla zespołów grających w sobotnie
popołudnia i niedziele, pobudowano drewniany
„grzybek”. Grała tam miejscowa kapela,
żartobliwie nazywana „Trąbka, Pompka i
Lewarek”, w osobach: Hieronim Nasalski, Wiktor
Czerlicki i Robert Kamionka. Grał też Jerzy
Piekarski, czy barczewskie „Trio”, w skład którego
wchodzili: Feliks Hermański, Mirosław
Ciborowski, Günter Konegen, a także gościnnie –
kapela z Kronowa i Wipsowa, gdzie prym wiódł
Teschner. Przy takiej obsadzie bawiły się całe
rodziny, a dla spragnionych, w budynku straży
pożarnej, czekał bufet. Kiedy na hałas zareagowało
kierownictwo więzienia, w latach sześćdziesiątych
„grzybek”
przeniesiono koło
p o c z t y .
Spowodowało to,
że miejsce nad
stawem zaczęło
odwiedzać coraz
m n i e j
mieszkańców, a
p
a
r
k
systematycznie
niszczał i z
czasem został
zapomniany. W
l a t a c h
późniejszych
fot. archiwum/pocztówka z lat trzydziestych
próbowano
utworzyć miejsce rozrywki przy basenie nad rzeką
Pisą Warmińską i przy Zielonym Moście.
Przypomnijmy, że do roku 1945, miasto
poszczycić się mogło niejednym parkiem czy
skwerem. Taki park, tyle że mniejszy, znajdował
się w okolicach poczty, gdzie od roku 1911 stał
pomnik bohaterów, a wokół niego, pośród
klombów kwiatów i drzewek ozdobnych,
ustawione były ławki. Po wojnie nie było już
pomnika bohaterów, nie było też pomnika z
czerwoną gwiazdą z 1987 r., jednak nie
przywrócono poprzedniej funkcji parku, gdyż
większość placu oddano pod nową zabudowę.
Podobnie było po drugiej stronie, na zapleczu
niemieckiej restauracji Piekarskiego „Zur Hütte”, a
po roku 1945 „Pod Strzechą” Leona Roszka.
Mieściła się tam kawiarnia ogrodowa i duża sala do
zabaw tanecznych, na miejscu której, w roku 1962,
wybudowano kino „Legenda”. Po kawiarni
ogrodowej pozostało niewiele – fontanna, którą
później zamieniono na klomb z kwiatami. Potem,
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych,
ulice i place Barczewa zostały obsadzone topolami.
Pierwszy etap zadrzewiania rozpoczęto od
miejskiego parku 25-lecia PRL, który znajdował
się w miejscu dzisiejszego Market Centrum,
dawniejszy Dom Handlowy „WARMIAK”, gdzie
wcześniej stała stacja paliw CPN. Obecnie jest
jeszcze przy ratuszu skwer Partnerstwa, z
widokiem na miejsce urzędującej władzy, w
którym znajduje się kilka ławek i klombów
kwiatowych.
Wojciech Zenderowski
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Barczewskie Kalendarium
Maj
1.V.1848 – w Wartemborku odbyły się wybory
do Zgromadzenia Narodowego w Berlinie.
1.V.1983 – kierownictwo nad MiejskoGminnym Ośrodkiem Kultury objęła Krystyna
Lech.
2.V.1948 – w Barczewie odbył się Bieg
Narodowy, w którym uczestniczyła młodzież z
Publicznej Szkoły Powszechnej.
2.V.1963 – patronat nad Szkołą Podstawową w
Barczewie objął Zakład Karny oraz
Przedsiębiorstwo Obróbki Drewna nr 1.
4.V.1933 – w Wartemborku reaktywowano
Stowarzyszenie św. Agnieszki.
6.V.1818 – Olsztyn został stolicą powiatu i
siedzibą starostwa powiatowego.
z 9 na 10. V.1798 – miasto Barczewo padło
pastwą ognia. Zostało zupełnie zniszczone.
12.V.1973 – w parafii św. Anny w Barczewie do
sakramentu bierzmowania przystąpiło 299 osób.
16.V.1998 – rozegrano II Ogólnopolski Wyścig
Kolarski „Tour de Warmia”. Organizatorem był
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w
Barczewie, Okręgowy Związek Kolarski w
Olsztynie i Ludowy Uczniowski Klub Kolarski
„Mazur-Tom”.
17.V.1998 – osadzonym w Zakładzie Karnym w
Barczewie sakramentu bierzmowania udzielił
biskup Jacek Jezierski.
18.V.1968 – sekretarz Miejskiej Rady Narodowej
w Barczewie Alojzy Indrunas, przy Miejskim
Domu Kultury w Barczewie, założył koło
filatelistyczne.
23.V.1538 – wieś Tuławki otrzymała z rąk
biskupa Jana Dantyszka nowy dekret lokacyjny.
23.V. 1893 – w Wartemborku odbyło się zebranie
działaczy Centrum.
28.V.1928 – w Brąswałdzie zmarł Walenty
Barczewski, ksiądz katolicki, pisarz religijny,
historyk, folklorysta, etnograf, działacz ruchu
polskiego na Warmii.
28.V.1946 – w więzieniu w Barczewie na
szkoleniu politycznym wygłoszono referat
„Watykan ostoją imperializmu”.
28.V.1986 – w Barczewie odbyło się Plenum
PZPR i ZSL.
29.V.1883 – w Ostródzie urodził się
Maksymilian Tarnowski. W latach 1936–1954
był proboszczem w Barczewie.
30.V.1913 – w Lesznie, w rodzinie Józefa i
Moniki Olków urodziła się Małgorzata Golc,
działaczka warmińska.
W. Zenderowski

Barczewskie pejzaże 2008

miasto i gmina Barczewo
Zapraszamy do wzięcia udziału
w kolejnym konkursie fotograficznym.

przyroda
ludzie
architektura
Szczegóły na stronie www.moksit.barczewo.pl
i w sekretariacie Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.

Informacje
„ Tylko wszechświat i ludzka głupota są nieskończone”
... przyszło nam do głowy ...
W nocy z 14 na 15 maja trójka bezmyślnych
młodzieńców dopuściła się haniebnych czynów
na cmentarzu komunalnym. Cmentarz, miejsce
wiecznej ciszy i spokoju, dla tych młodzieńców
takim nie był. Dla nich było to miejsce rozrywki i
zabawy. Zniszczyli 20 nagrobków. Mieszkańcy
na wieść o zniszczeniach doznali szoku. Straty
materialne zdewastowanych pomników są duże i
dotkliwe.

Pan Robert Ostaszewski, komisarz, komendant
komisariatu Policji w Barczewie udzielając
informacji powiedział: „Owej nocy tuż przed
północą trzej młodzi ludzie [dwóch
mieszkańców Barczewa – lat 14 i 25 oraz ich 20letni kolega z Olsztyna] dopuścili się zniszczenia
20 nagrobków. Wg wstępnych oględzin było już
wiadomo, że niszczono je przypadkowo i
bezmyślnie. Nasi policjanci rozpoczynając
śledztwo, profesjonalnie
zabezpieczyli ślady
przestępstwa, które w
konsekwencji doprowadziły do
szybkiego wykrycia sprawców.
Zabezpieczone ślady pozwoliły
na użycie psa tropiącego, który
zaprowadził policjantów do
ulicy Kościuszki. Następnie w
toku dalszej pracy operacyjnej
policjanci trafnie wytypowali
miejsca zamieszkania
przestępców i ujęli sprawców.
Już w czasie wstępnych
przesłuchań przez
funkcjonariuszy policji,
sprawcy przyznali się, że zrobili
to pod wpływem alkoholu.
Żadnego innego powodu nie podali.
Powiedzieli, że „przechodząc alejką przyszło
nam do głowy zniszczyć stojące rzędem
pomniki”. Większość pokrzywdzonych osób
złożyła oficjalne zawiadomienie w niniejszej
sprawie. Policjanci, przyjmując zawiadomienia
o przestępstwie, pobierali od pokrzywdzonych
oświadczenia o dochodzeniu roszczeń
majątkowych, wynikających bezpośrednio z
przestępstwa, przeciwko sprawcom tego czynu,
oznacza to, że pokrzywdzeni wyrażają zgodę na
to, aby prokurator w postępowaniu karnym
wniósł równocześnie na ich rzecz powództwo

cywilne o odszkodowanie.”
Pani Maria Chomenda: „Mam na cmentarzu
pochowanego syna Piotra. Gdy się
dowiedziałam i zobaczyłam co się stało z
pomnikiem syna to mnie bardzo zszokowało.
W sercu czuję żal, że po śmierci mój syn nie ma
spokoju. Zakłócić spokój zmarłym to jest coś
okropnego. Nawet w najgorszym śnie bym się
tego nie spodziewała. Ci wandale to chorzy
ludzie. Ja tego nie mogę
zrozumieć, dlaczego to
zrobili. Przypuszczam, że
dla zabawy albo pod
wpływem czegoś tam. Nie
wiem co powiedzieć.
Pierwsze informacje jakie
dotarły do mnie i moich
sąsiadów uruchomiły
pielgrzymkę ludzi na
cmentarz. Szum był
okropny. Wszyscy szli aby
zobaczyć czy ich grobowiec
nie został zniszczony.
Ciężko mi było ten nagrobek
zbudować, był to dla mnie
duży wydatek. Naprawa
wyrządzonej szkody będzie
mnie kosztowała około 2 tys.
fot. Zb. Kozłowski
złotych. Nie wyłożę takiej
kwoty. Jestem rencistką, nie stać mnie.”
Pan Marcin Jundziłł, wnuczek śp. Tadeusza
Matysiaka: „O tym co zaszło powiem tak pięć
razy chamstwo”. Za swoje wybryki powinni
zapłacić i naprawić szkody. Moja śp. babcia i
dziadek byli porządnymi ludźmi. Pamiętam ich
jako bardzo dobrych dziadków. Zasługują na
ciszę i spokój po śmierci.”

fot. Zb. Kozłowski

fot. archiwum
Przygodny mieszkaniec Barczewa spotkany na
alejce przy powywracanych stelach grobowców:
„ Dla tych bezmózgowców, sprawców tego
haniebnego czynu powinno zastosować się karę
w postaci uporządkowania cmentarza i
naprawienia szkód, a nie areszt na koszt
społeczeństwa.” Opinia pytanych przygodnie
spotkanych osób o tym zdarzeniu jest
jednoznaczna,
bezwarunkowe potępienie i
ukaranie sprawców ohydnego czynu. Większość
wypowiedzi, a zwłaszcza mężczyzn, nie da się
dosłownie przytoczyć ze względu na ilość
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„kwiecistych” słów. Zagadnięte przy
porządkowaniu mogił kobiety płakały.
Wykaz zniszczonych nagrobków osób
pochowanych na cmentarzu komunalnym w
Barczewie:
1.Małachowicz Andrzej
2.Zdunek Piotr
3.Czaja Leon i Zofia
4.Zenderowski Waldemar
5.Niedźwiedzki Józef
6.Porębski Feliks
7.Kasperowicz Marianna
8.Dudzińska Rozalia
9.Bielska Helena
10.Mosoń Stanisław
11.Matysiak Tadeusz
12. Sadowski Tomasz
13.Borkowska Irena
14. Szok Stanisław
15.Hoszowski Czesław
16.Chomenda Piotr
17 Żuk Jerzy
18.Latawiec Grzegorz
19.Sulikowski Jan
20.Wilczyński Włodzimierz.
Jan Franciszek Krakowiak

Burmistrz informuje
ciąg dalszy ze strony 2

- filii Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Biskupcu przy
ul. Niepodległości 4a dla terenu gmin:
Biskupiec, Kolno i Jeziorany.
Właściciel nieruchomości może uzyskać ustną
informację odnośnie danych ewidencyjnych
nieruchomości bądź uzyskać wypis z rejestru
gruntów zawierający potwierdzone dane o
nieruchomości (odpłatnie).
W przypadku niezgodności stanu prawnego
nieruchomości ujawnionego w księdze
wieczystej ze stanem figurującym w ewidencji
gruntów właściciel nieruchomości
zobowiązany jest do wyjaśnienia i
uregulowania we własnym zakresie
stwierdzonych nieprawidłowości.
Informacje o sposobie uregulowania
niezgodności są udzielane w punktach obsługi
interesantów odpowiednich Sądów
Rejonowych Wydziałów Ksiąg Wieczystych,
szczegółowo opisanych wyżej, a także w
ewidencji gruntów w Starostwie Powiatowym
w Olsztynie.
Ponadto informuję, że powołany został Punkt
Informacyjno-Konsultacyjny działający przy
Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac
Bema 5, pokój nr 106 i 107, gdzie można
uzyskać niezbędne informacje i pomoc w
zakresie wyjaśniania stanu prawnego
nieruchomości. Punkt czynny jest w godzinach:
- poniedziałki w godzinach 8.00 – 16.00
- pozostałe dni tygodnia w godzinach 8.00 –
14.00.
Starosta Olsztyński
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W zdrowym ciele, zdrowy duch
Nasza szkoła, Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie, jest Szkołą Promująca Zdrowie.
Tradycją stała się coroczna realizacja programów
propagujących zdrowy styl życia. W bieżącym roku
szkolnym realizowaliśmy programy: Trzymaj formę
oraz Żeby serce biło dłużej. Dnia 24 kwietnia odbyło
się podsumowanie pracy. Gimnazjaliści, nauczyciele i
zaproszeni goście spotkali się w hali sportowej.
Nastąpiła część oficjalna. Uczniowie, zwycięzcy
konkursów – plastycznych oraz wiedzy o tematyce
prozdrowotnej – otrzymali nagrody. Szczególne
wyróżnienie na forum szkoły otrzymała Aneta
Głowacz, uczennica klasy III b, która zajęła 3 miejsce

w Wojewódzkiej Olimpiadzie Zdrowia oraz 14
miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zdrowia. W
ramach podsumowania, nasi koledzy, poprzez
prezentację multimedialną przypomnieli zasady
zdrowego żywienia.
Po części oficjalnej przyszedł czas na rozrywki i
rozgrywki sportowe. Wzięliśmy udział w pokazie
ćwiczeń kształtujących poszczególne grupy mięśni
oraz w zajęciach aerobiku. Chętni mogli uczestniczyć
w zawodach sportowych. Spotkanie w hali uświetnił
występ szkolnego zespołu cheerleaderek. Po wysiłku
fizycznym przyszedł czas na posiłek. W holu szkoły
zorganizowaliśmy bezpłatny bar zdrowej żywności,
bogato zaopatrzony w surówki,
sałatki i kanapki, wykonane z
produktów otrzymanych od
sponsorów, tj. firmy Lactima,
Polmlek i Mlekpol.
Można było również skorzystać z
pomiaru ciśnienia krwi, poziomu
cukru, wagi ciała, wzrostu oraz
wyznaczenia BMI. Dzień ten
przygotowali nauczyciele z
zespołu do spraw promocji
zdrowia wraz z uczniami,
należącymi do koła
biologicznego.

fot. Zb. Kozłowski

Elżbieta Gawin,
Jolanta Bielewicz

fot. arch. Gimnazjum

ZASADY NABORU DO GIMNAZJUM NR 1
im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie w roku szkolnym 2008/2009
W związku z zapisami do I klasy na rok
szkolny 2008/2009 rodzice uczniów klas VI
składają w terminie od 1 kwietnia 2008 do 30
maja 2008 następujące dokumenty:

2. sportowa:
- piłka nożna chłopców – Rafał Wysocki
- piłka nożna dziewcząt – Sławomir
Długiński

1. podanie
2. 1 fotografię dziecka (aktualną) podpisaną na
odwrocie.

3. ogólna z rozszerzonym programem
wychowania fizycznego:
- piłka siatkowa chłopców – Rafał Surmański
- piłka siatkowa dziewcząt – Kazimierz Zera

Jeżeli uczeń zamieszkały na terenie Gminy
Barczewo stara się o przyjęcie do innego
gimnazjum, należy powiadomić naszą szkołę.
Do dnia 27 czerwca 2008 r. należy dostarczyć do
sekretariatu Gimnazjum:
1. oryginał świadectwa ukończenia klasy VI
2. oryginał zaświadczenia o szczegółowych
wynikach sprawdzianu przeprowadzonego
w ostatnim roku nauki w szkole
podstawowej, wydanego przez OKE.
Do dnia 30 czerwca 2008 r. ogłosimy listę
uczniów przyjętych do Gimnazjum.
W dniach od 20 do 22 sierpnia 2008 r.
- dodatkowa rekrutacja dla absolwentów, którzy
przystąpili do sprawdzianu po klasie VI w
późniejszym terminie.
W roku szkolnym 2008/2009 utworzone będą
klasy pierwsze:
1.ogólna z rozszerzonym programem
fot.A.
A.Jasiukiewicz
Jasiukiewicz
informatyki i języków obcych
fot.
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4. ogólna
Rekrutacja będzie przeprowadzona po
dostarczeniu oryginału świadectwa ukończenia
klasy VI i oryginału zaświadczenia o
szczegółowych wynikach sprawdzianu
przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w
szkole podstawowej wydane przez OKE, oraz
deklaracji rodziców (prawnych opiekunów)
wyboru klasy.
Warunki przyjęcia do klasy sportowej w roku
szkolnym 2008/2009:
1. bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony
zaświadczeniem lekarskim wydanym przez
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny
sportowej
2. zaliczenie prób sprawności fizycznej,
ustalonych przez trenera lub instruktora
3. pisemna zgoda rodziców (prawnych
opiekunów)
4.) wypełnienie ankiety.

GAZETA SAMORZĄDOWA 5(184) maj 2008

fot. arch. Gimnazjum

Z Niepublicznej Szkoły w Kronowie...

X Gminny Konkurs Ortograficzny

„Źle mówić lub pisać to znaczy krzywdzić swoją
mową tych wszystkich, którzy ją budowali. Język
smuci się, choruje, gdy ludzie źle nim mówią i piszą”
Janusz Korczak
Te słowa stały się mottem przewodnim
X Gminnego Konkursu Ortograficznego, który odbył
się 8 maja 2008 roku w Niepublicznej Szkole
Podstawowej w Kronowie. Patronat honorowy nad
tym turniejem, już po raz kolejny objął burmistrz
Barczewa pan Lech Jan Nitkowski, który ufundował
również atrakcyjne nagrody dla zwycięzców. W
rywalizacji o zaszczytny tytuł „Mistrza Ortografii”
wzięło udział 32 uczniów ze szkół podstawowych
naszej gminy. Konkurs przebiegał w dwóch grupach
wiekowych. Pierwszą grupę stanowili uczniowie klas
III-IV, a drugą zawodnicy z klas V i VI. Uczestnicy
musieli wykazać się swoimi umiejętnościami
ortograficznymi uzupełniając luki w podanym
tekście zgodnie z regułami pisowni, tropiąc ukryte w
historyjce błędy, czy wypisując z wysłuchanego
wiersza tylko wyrazy z ch lub ż.
W każdej grupie wiekowej zostały przyznane trzy
miejsca.
Grupa I – Uczniowie klas III i IV:
I miejsce i tytuł „Mistrz Ortografii” – Michalina
Chraplewska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w
Barczewie,
II miejsce – Katarzyna Pietras ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barczewie,
III miejsce – Joanna Plachimowicz z NSP Kronowo
Grupa II – Uczniowie klas V i VI:
I miejsce i tytuł „Mistrz Ortografii” – Natalia Sarwa
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie,
II miejsce – Jakub Matuszak ze Szkoły Podstawowej
w Wipsowie,
III miejsce – Natalia Ciukszo ze Szkoły Podstawowej
w Lamkowie
Nagrody książkowe, dyplomy oraz statuetki
„Mistrz Ortografii” wręczyła dyrektor Miejskiego
Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie – pani Ewa
Orłowska oraz pan Marek Rybczyński – Organ
Prowadzący Niepublicznego Zespołu Szkół
Podstawowych w Kronowie. Wszystkim laureatom
gratulujemy i zapraszamy za rok. A już dziś możemy
powtarzać za Mikołajem Rejem:
„Niechaj narodowie wżdy postronni znają
iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.
Dorota Mikołajczuk

Informacje

Drogi Barczewa
Gminne powiatowe, wojewódzkie i krajowe
Na 24 sesji Rady Miejskiej, która odbyła się
28 kwietnia, w punkcie 9a radni debatowali nad
wyrażeniem woli przejęcia we władanie przez gminę
barczewską dróg powiatowych, będących jednocześnie
ulicami miasta, a mianowicie ulic:Warmińskiej, Armii
Krajowej, Grunwaldzkiej, Placu Ratuszowego, Kajki,
Kopernika, Kraszewskiego, Lipowej, Mazurskiej,
Mickiewicza Niepodległości, Nowowiejskiego,
Pułaskiego, Słowackiego, Obrońców Warszawy oraz
Wojska Polskiego. W drugim bliźniaczym punkcie 9b
Rada debatowała nad uchwałą wyrażającą zgodę na
przejęcie przez gminę zadań publicznych należących
do właściwości starostwa.
Porządkowanie własności i szukanie włodarza
Burmistrz Nitkowski rekomendując Radzie
oba tematy powiedział, że na wyjazdowym posiedzeniu
Zarządu Powiatu, które odbyło 13.11.2007 r. w
Barczewie padła propozycja, aby gmina Barczewo
przejęła w posiadanie ulice stanowiące drogi
powiatowe na terenie miasta. W zamian starostwo
zobowiązało się wykonać inwestycje polegające na
przebudowie ulicy Olsztyńskiej z chodnikiem,
Targowej z chodnikiem i pasem zieleni oraz
wybudowaniu mostu na rzece Kiermas. Wartość
wymienionych inwestycji wstępnie szacuje się na 11
milionów złotych. Przybyły na sesję, w dniu 28
kwietnia, wicestarosta powiatu olsztyńskiego pan
Andrzej Szeniawski powiedział, że mamy do
omówienia pewną kwestię drogową, która jest naszym
wspólnym interesem. Wyraził przekonanie, że powinna
ona doprowadzić do ważnej inwestycji na terenie
miasta. Pan starosta długo i wyczerpująco referował
omawiany problem. Powiedział, że starostwo w 1999
roku rozpoczęło porządkowanie stanów prawnych i
własnościowych dróg w powiecie. Drogami i ulicami
powiatowymi są drogi, które uzyskały status zgodnie z
ustawą o drogach powiatowych. Z mocy prawa
drogami powiatowymi są drogi łączące gminę z
siedzibą powiatu lub z siedzibami jednostek
powiatowych. Z mocy prawa są też takie drogi, które
niekoniecznie pełnią funkcję drogi powiatowej. Do
nich zalicza się np. drogi wojewódzkie, które po
01.01.1999 roku stały się własnością powiatu
olsztyńskiego. W uzgodnieniu z poszczególnymi
samorządami gmin ten stan porządkujemy. Niektóre
drogi starostwo chce przekazywać we władanie
samorządom gminnym. Takie umowy podpisaliśmy z
Biskupcem, Dobrym Miastem, rozmowy trwają z
Jezioranami i Barczewem.
Zawiedzione nadzieje i niespełnione oczekiwania
Drugą, odrębną kwestią, jak powiedział
wicestarosta Andrzej Szeniawski, jest pozyskanie

pieniędzy z funduszy europejskich w latach 2008-2013.
Liczyliśmy, że przy okazji nowego otwarcia pojawi się
dużo pieniędzy na remonty i modernizację dróg
powiatowych. Z wyprzedzeniem, zapobiegawczo do
budżetu powiatu na 2007 rok wstawiliśmy kwotę 20
milionów złotych na inwestycje drogowe, licząc na
wsparcie z funduszy unijnych. Życie boleśnie
zweryfikowało nasze oczekiwania. Dzisiaj wiemy, że
lwia ich cześć trafi na drogi krajowe. Na terenie powiatu
olsztyńskiego będą remontowane wszystkie główne
krajowe ciągi komunikacyjne. Jeśli chodzi o drogi
powiatowe w naszym regionie to ilość pieniędzy, jaką
dostaliśmy do zagospodarowania jest śmiesznie mała,
łącznie 40 miliomów euro na lata 2008-1013. Jeżeli
podzielimy tę kwotę przez ilość powiatów, to średnio na
powiat przypadnie około 2,1 miliona euro po
przeliczeniu jest to kwota 7-7,5 miliona złotych. Można
śmiało powiedzieć, że za te pieniądze można
wyremontować statystycznie aż 7 kilometrów drogi.
Dzielenie powiatowej biedy
Przed Zarządem Powiatu stoi poważny dylemat
jak te 7 milionów złotych podzielić na 12 gmin.
Analizowaliśmy różne warianty. Stwierdziliśmy,
mówił wicestarosta, że największą szansę na
pozyskanie pieniędzy ma droga zaczynająca się w
Dywitach, biegnąca przez Różnowo, Barczewko,
wiadukt na krajowej 16-stce, Wrocikowo, ulicę
Olszyńską, Targową, most na rzece Kiermas, ulicę
Kościuszki, dalej drogą do granicy powiatu. Na tej
trasie są trzy krytyczne odcinki tzw., wąskie gardła
ciągu komunikacyjnego/ w Różnowie, Barczewku
i mieście Barczewo/, które należy zmodernizować i
przebudować. Liczyliśmy, że starczy nam pieniędzy na
te trzy odcinki. Okazało się, że nie. Wybraliśmy do
modernizacji i przebudowy odcinek drogi, obejmujący
ulice Barczewa położone w bliskiej odległości od
starówki, które stanowią wrażliwy układ
k o mu n ik acy jn y. P r o p o n u jemy n o w y u k ład
komunikacyjny, który ciężki transport skieruje się poza
obszar starego miasta. Nazwaliśmy go ciągiem
południowym i obejmuje on całą ulicę Olsztyńską /od
Wrocikowa/, Targową, most na Kiermasie i ulicę
Sienkiewicza jako wyjazd w kierunku Mokin. Koszt
inwestycji - 11mln złotych.
Nieprzewidziana zmiana zasad w czasie gry
Zmieniły się wymogi Urzędu Marszałkowskiego.
W pierwszej wersji Regionalnego Programu
Operacyjnego udział środków własnych w inwestycji
był planowany w wysokości 15%. W niektórych
priorytetach pozostał, w drogownictwie został
podniesiony do 30%. Te 15% musimy dołożyć z kasy
powiatu. Radzie Powiatu będziemy rekomendować
rozwiązanie racjonalizujące przebieg dróg i ulic
powiatowych w Barczewie, stanowiący odcinek

Wykaz dróg powiatowych z nawierzchnią gruntową i brukową
na terenie gminy Barczewo

drogowy, zwany ciągiem południowym. Ciąg ten
będzie omijał starówkę. Zarząd Powiatu uznał, że jeżeli
gmina Barczewo będzie skłonna zdjąć z nas ciężar
utrzymania ulic - dróg powiatowych w mieście - to
powiat złoży wniosek /z dużymi szansami/ o
dofinansowanie budowy ciągu południowego. My
musimy mieć argument, aby przekonać radnych
powiatowych, że jedyne pieniądze dostępne z
eurofunduszy dla powiatu olsztyńskiego powinny trafić
do jednej gminy – Barczewo.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom starostwa,
wyrażonym w listach do barczewskiego samorządu,
Rada Miejska, odpowiadając, podjęła uchwałę o
wyrażeniu woli o przejęciu dróg – ulic powiatowych do
zasobów gminy.
Co dla naszej gminy oznacza przejęcie dróg jako
zasobów własnych?
Po pierwsze na tych ulicach-drogach będzie jeden
administrator, właściciel - gmina. Będzie lepsze
racjonalne administrowanie. Wszelkie remonty,
przebudowy, modernizacje jezdni i chodników będą
finansowane z budżetu gminy. Będziemy jako gmina
pozbawieni pieniędzy powiatu na letnie i zimowe
utrzymanie stanu przejętych ulic. Dotacja z powiatu
będzie tylko do utrzymania ciągu południowego.
Dotychczas powiat nam płacił 6 tysięcy złotych za
utrzymanie 1 km ulicy w granicach miasta i 1000
złotych rocznie za 1 km drogi o nawierzchni nie
utwardzonej. Rocznie stanowiło to kwotę 75 tysięcy
złotych. Radni muszą przeanalizować wszystkie
argumentu za i przeciw wzięcia na garnuszek gminy
tylu ulic. Muszą sobie odpowiedzieć na pytanie czy
kusząca oferta powiatu zbudowania ciągu
południowego, nie jest za niską rekompensatą za
utracone coroczne dopłaty do utrzymania dróg i
nakłady na bieżące remonty i konserwacje. Czy nie jest
to klasyczny manewr zrzucenia obowiązków powiatu
na barki gminy. Należy zauważyć, że budowa ciągu
południowego jest organiczną częścią racjonalizacji
dróg powiatowych w naszej gminie i należy do zadań
własnych powiatu. Brak jest symulacji zysków i strat tej
wiązanej transakcji. Nie wiadomo ile pieniędzy gmina
musi wydać dodatkowo na remont od lat nie
remontowanych byłych dróg powiatowych w
Barczewie. Ważna jest odpowiedź na pytanie jakie
zadał na sesji radny Bogdan Matłoka, czy nie ma
korzystniejszego, tańszego wariantu budowy? Jeżeli
jest, to gdzie i jak zainwestować zaoszczędzone
pieniądze? W głosowaniu radni wyrazili wolę przejęcia
we władanie przez gminę dróg powiatowych będących
jednocześnie ulicami miasta. Od wyrażenia woli do
podjęcia ostatecznej decyzji o przejęciu jest czas na
rzeczową dyskusję, negocjacje i uzgodnienia z
partnerem - starostwem.

Jan Krakowiak

Wykaz ulic powiatowych na terenie miasta Barczewo

Wykaz ulic w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Barczewo

Sposób ustalenia limitów środków na realizację zadań 2007 roku:
1. Długość dróg o nawierzchni utwardzonej innej niż bitumiczna oraz o nawierzchni
gruntowej: 26,005 km x 1000 zł = 26 005,00 zł
2. Długość ulic w granicach miasta: 7,772 km x 6000 zł = 46632,00 zł
RAZEM 72 637,00 zł
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Przetargi
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż lokali mieszkalnych, położonych w budynku nr 3 przy ul. Mostowej w Barczewie, z jednoczesną sprzedażą części wspólnych budynku oraz
sprzedażą ułamkowych części gruntu o powierzchni 229 m2, objętego działką NR 291/2 (obręb ewidencyjny nr 3).
Księga wieczysta KW Nr OL1O/000161140/0.
Ogranicza się przetarg do osób umieszczonych na liście osób oczekujących na lokale mieszkalne. Wybór formy przetargu ustnego ograniczonego daje Gminie
Barczewo możliwość zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osobom umieszczonym na liście oczekujących na mieszkania.
Przetarg odbędzie się dnia 2 czerwca 2008 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.
Lokal nr 1 (parter)
układ funkcjonalny – pokój, przedpokój z kuchnią, łazienka z w.c.
powierzchnia użytkowa lokalu 27,44 m2
współczynnik w częściach wspólnych nieruchomości – 81/1000
cena wywoławcza nieruchomości – 65 033,00 zł + VAT
wysokość wadium – 13 000,00 zł
godzina otwarcia przetargu – 10.00
Lokal nr 2 (parter)
układ funkcjonalny – pokój, łazienka, przedpokój i pokój z aneksem
kuchennym, powierzchnia użytkowa lokalu 41,12 m2
współczynnik w częściach wspólnych nieruchomości – 122/1000
cena wywoławcza nieruchomości – 97 454,00 zł + VAT
wysokość wadium – 19 000,00 zł
godzina otwarcia przetargu – 10.30
Lokal nr 3 (parter)
układ funkcjonalny – 3 pokoje, przedpokój i kuchnia, łazienka z w.c.
powierzchnia użytkowa lokalu 49,99 m2
współczynnik w częściach wspólnych nieruchomości – 149/1000
cena wywoławcza nieruchomości – 112 977,00 zł + VAT
wysokość wadium – 22 000,00 zł
godzina otwarcia przetargu – 11.00
Lokal nr 4 (I piętro)
układ funkcjonalny – pokój, łazienka z w.c. i aneks kuchenny z
przedpokojem, powierzchnia użytkowa lokalu 29,23 m2
współczynnik w częściach wspólnych nieruchomości – 87/1000
cena wywoławcza nieruchomości – 74 829,00 zł + VAT
wysokość wadium - 14 000,00 zł
godzina otwarcia przetargu – 11.30
Lokal nr 5 (I piętro)
układ funkcjonalny – pokój, łazienka z w.c. i pokój z aneksem
kuchennym, powierzchnia użytkowa lokalu 42,48 m2
współczynnik w częściach wspólnych nieruchomości – 126/1000

cena wywoławcza nieruchomości – 106 200,00 zł + VAT
wysokość wadium - 21 000,00 zł
godzina otwarcia przetargu – 12.00
Lokal nr 6 (I piętro)
układ funkcjonalny – pokój, przedpokój, łazienka z w.c. i kuchnia
powierzchnia użytkowa lokalu 28,11 m2
współczynnik w częściach wspólnych nieruchomości – 83/1000
cena wywoławcza nieruchomości – 71 118,00 zł + VAT
godzina otwarcia przetargu – 1230
wysokość wadium – 14 000,00 zł
godzina otwarcia przetargu – 12.30
Lokal nr 7 (I piętro)
układ funkcjonalny – pokój, przedpokój, łazienka z w.c. i kuchnia
powierzchnia użytkowa lokalu 24,86 m2
współczynnik w częściach wspólnych nieruchomości – 74/1000
cena wywoławcza nieruchomości – 61 156,00 zł + VAT
wysokość wadium – 12 000,00 zł
godzina otwarcia przetargu – 13.00
Lokal nr 8 (II piętro - poddasze)
układ funkcjonalny – 2 pokoje, przedpokój, łazienka z w.c. i pokój z
aneksem kuchennym, powierzchnia użytkowa lokalu 56,98 m2
współczynnik w częściach wspólnych nieruchomości – 169/1000
cena wywoławcza nieruchomości – 130 484,00 zł + VAT
wysokość wadium – 26 000,00 zł
godzina otwarcia przetargu – 13.30
Lokal nr 9 (II piętro – poddasze)
układ funkcjonalny – pokój, przedpokój, łazienka z w.c. i kuchnia
powierzchnia użytkowa lokalu 36,86 m2
współczynnik w częściach wspólnych nieruchomości – 109/1000
cena wywoławcza nieruchomości – 86 990,00 zł + VAT
wysokość wadium – 17 000,00 zł
godzina otwarcia przetargu – 14.00

Opis nieruchomości: nieruchomości lokalowe w stanie surowym, do wykończenia przez przyszłych właścicieli (remont kapitalny budynku przeprowadzony był
w 2007 roku). W ramach wykończenia lokali należy wykonać szlichty cementowe oraz posadzki i podłogi, stolarkę drzwiową drewnianą, naprawę wraz z uzupełnieniem
tynków ścian i sufitów na postawionych ścianach działowych i zamurowaniach, malowanie ścian i sufitów, osprzęt instalacji elektrycznej, instalacje wodno-kanalizacyjne
wraz z przyborami, zespoły grzewcze elektrycznego ogrzewania. Lokale wyposażone są w instalację elektryczną - wprowadzona do lokali celem podłączenia do tablicy
zabezpieczeniowej i rozprowadzona po pomieszczeniach (bez osprzętu) oraz wodno-kanalizacyjną - przyłącza zakończone podejściami w lokalach.
Przeznaczenie w planie: Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Barczewo wraz z fragmentami terenu w obrębach Ruszajny i Bark
Wrocikowo zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXV/231/2005 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 23 maja 2005 r. /ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińko-Mazurskiego Nr 83 poz. 1148 z dnia 1 lipca 2005 r. budynek, w którym posadowione są sprzedawane lokale położony jest w terenie oznaczonym symbolem
A27MWU – Teren istniejącej zabudowy mieszkalno-usługowej. Adaptuje się istniejącą funkcję i zabudowę z możliwością uzupełnienia w plombach na warunkach
konserwatorskich zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 7 ww. planu.
Warunki, które należy spełnić, żeby przystąpić do przetargu: Oferenci, którzy zamierzają uczestniczyć w przetargu, powinni złożyć komisji przetargowej w dniu 28 maja
2008 r. w pokoju nr 19 Urzędu Miejskiego w Barczewie następujące dokumenty:
1. poświadczenie, że w dniu 28 kwietnia 2008 r. oferent znajdował się na liście osób oczekujących na lokal mieszkalny. Poświadczenie musi być aktualne, to znaczy wydane
przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tutejszego Urzędu w terminie od 28.04.2008 r. do 27.05.2008 r.
2. oryginał dowodu wpłaty wadium.
Lista oferentów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie w dniu 30 maja 2008 r. Lista
będzie zweryfikowana przed otwarciem przetargu.
Uwaga: Wadium z zaznaczeniem numeru lokalu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo nr: 61 9343
1028 0000 0606 2000 0040. Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy do dnia 27 maja 2008 r.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz
Gminy w razie uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygra. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone, nie
później niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.
W przypadku zamiaru nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, wadium winno być wpłacone przez oboje małżonków. Do przetargu
winni przystąpić oboje małżonkowie, chyba że zostanie przedłożona przez uczestnika przetargu zgoda na nabycie nieruchomości, wyrażona przez drugiego współmałżonka
przed notariuszem lub pracownikiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami tutejszego Urzędu. Nabywca wyznaczony w drodze przetargu,
cenę nieruchomości wpłaca w całości, w terminie 3 dni przed ustaloną datą podpisania umowy sprzedaży.
Burmistrz Barczewa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Uwagi dodatkowe:
W celu zabezpieczenia interesów Gminy Barczewo, zastrzega się prawo odkupu sprzedawanych lokali na okres 5 lat. W przypadku skorzystania z tego prawa Gmina będzie
zobowiązana do zwrotu ceny sprzedaży (pierwotnej) i kosztów tejże sprzedaży oraz zwrotu poniesionych przez nabywcę nakładów koniecznych.
Dodatkowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19, tel. 089 514-83-46 w.23.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od dnia 28.04.2008 r. do dnia 27.05.2007 r. w Urzędzie
Miejskim w Barczewie oraz dostępne jest na stronie internetowej www.bip.barczewo.pl
Barczewo, dnia 23 kwietnia 2008 r.
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chrzciny, komunie

Barczewo ul.Olsztyńska 5 ( Ochotnicza Straż Pożarna )

tel. 509 305 779, 503 962 304
wywóz nieczystości płynnych
zawieramy umowy indywidualne, rabaty dla stałych klientów !

usługi transportowe
załadowcze HDS

auto naprawa
samochody osobowe i dostawcze

prace ogrodowe

www.barczewotransport.webpark.pl
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MAREK JAKUBIAK
Ruszajny 34

DNI

6-8 czerwca

2008

BARCZEWA
6.06 - piątek

MEA
Olsztyn

rock reagge party
17.00 - 22.30

TRANSkabel

Barczewo/Olsztyn
Clonerage
Barczewo/Olsztyn

Sandaless

... i jeszcze ktoś...

7.06 - sobota

Ełk

godz. 14.00 - 24.00

gry i zabawy dla dzieci, konkursy z nagrodami, kajaki, łodzie, rowery wodne,
konie, występy zespołów wokalnych i tanecznych

„Stars”- zespół break dance

Tancerze z Ogniem
koncert:

HITANO
KORZUH
Olsztyn coverband tańce i muzyka cygańska

Pokaz świetlny PHILIPS
8.06 - niedziela godz. 14.00 - 24.00
rycerze, drużyna wojów słowiańskich, szczudlarze, konie

Szybki Montaż Mrągowo

szanty i nie tylko

Small
Band
N.A.Style
Kętrzyn
Barczewo

mecz na telebimie
godz. 20.45

Euro 2008

POLSKA-NIEMCY

POKAZ SZTUCZNYCH OGNI
GRUPA CONCORDIA
ekskluzywne felgi chromowane

www.rennen.pl

Ubezpieczenia Majątkowe i na Życie

Plac przy Stawie Młyńskim (Więziennym)
szczegóły na www.moksit.barczewo.pl

