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Kto pamięta tamte lata...

W dzisiejszym numerze „Wiadomości Barczewskich” publikujemy fotografię wykonaną
w roku 1953 w Barczewie. Była to pamiątkowa fotografia zbiorowa wykonana w miejskim żłobku.
Obok dyrektora szkoły stoi pani Anna Stanisławowicz.
Zwracamy się z prośbą do naszych Czytelników o pomoc w ustaleniu pozostałych
nazwisk, szczególnie wówczas dzieci – dziś dorosłych.
W. Zenderowski
W ostatnich, październikowych
„Wiadomościach Barczewskich”
opublikowaliśmy fotografię wykonaną w roku
1963. Przedstawia ona pracowników Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w
Barczewie, a konkretnie pracowników
Restauracji „Mały Żagielek”, która mieściła się
w dawnym secesyjnym dworku Młynarzówki,
przy dzisiejszej ulicy Obrońców Warszawy. Po
opublikowaniu fotografii do redakcji gazety
zadzwoniły dwie panie, które rozpoznały
niemal wszystkie osoby, a były to: Jadwiga
Rogoża, Irena Osolińska, Podgajna z Lamkowa
– kierowniczka (tu brak imienia), Jadwiga
Openkowska, Anna Szachniewicz, Anastazja
Adamczyk, Maria Rogoża, Eugeniusz Welenc –
prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Barczewie i Janina Czepulonis.
Wszystkie wymienione panie to pracownicy
Restauracji „Mały Żagielek”.
Dziękujemy.
W. Zenderowski

Barczewo w obiektywie
Pisaliśmy o zaniedbanych
kamieniczkach, skwerach, chodnikach, które
po odnowieniu czy naprawie stają się bardziej
przyjazne. Dziś prezentujemy Czytelnikom
dwie fotografie, przedstawiające to samo
miejsce, znajdujące się przy ul. Kościuszki,
jednej z najdłuższych ulic Barczewa, która
niegdyś zwała się Pasymską, gdyż wiodła
właśnie do tego miasta. Stary płot pamiętał
jeszcze powojenne czasy. Dawniej, bo od 1836
roku, po drugiej stronie wytyczone były
działki, z których korzystali wyłącznie
strażnicy więzienni.
Wystarczy przyjrzeć się fotografiom,
aby przekonać się, że dzięki mieszkańcom
miejsce to przestało straszyć swą szpetotą.
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Wydarzenia
W 91 rocznicę...

Święta Niepodległości Polski
Zwyciężyć i spocząć na laurach, to klęska,
być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo.
Józef Piłsudski

W środę, 11 listopada, 91. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości
świętowaliśmy z pietyzmem, z flagami,
podobnie jak w ubiegłych latach. Tegoroczne
uroczystości rozpoczęły się od prezentacji
pocztów sztandarowych przed odświętnie
udekorowanym Urzędem Miejskim w
Barczewie. Poczty sztandarowe wystawiły:
Urząd Miejski, Zakład Karny, Ochotnicza Straż
Pożarna, Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej, Szkoła Podstawowa im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie. Po odśpiewaniu
hymnu narodowego dalsze uroczystości miały
miejsce w kościele św. Anny i św. Szczepana.
Po wprowadzeniu pocztów
sztandarowych mszę świętą w intencji Ojczyzny
celebrował dziekan ks. kan. Marek Paszkowski
proboszcz parafii i o. Leszek (Mikołaj
Czyściecki) gwardian klasztoru oo.
Franciszkanów w Barczewie. O. Leszek w
przemowie podczas mszy św. nawiązał do
wartości chrześcijańskich, które wywarły
ogromny wpływ w walce o odzyskanie
niepodległości. Oprawę uroczystości kościelnej
przygotował chór Moderato pod dyrekcją
Danuty Nowakowskiej. Wykonano m.in. pieśni:
„Boże coś Polskę”, „Jezus jak cudowny to Pan”,
„Jest w sercu moim”, „Laudate Dominum”,

Z Domu Pomocy Społecznej
Koncert pieśni patriotycznych
Z okazji Święta Niepodległości 12
listopada br. chór Moderato wystąpił z
koncertem pieśni patriotycznych w Domu
Pomocy Społecznej w Barczewie.
Wśród wykonanych pieśni znalazły
się m.in. „Cześć Ci Polsko” Karola
Kurpińskiego, „My Pierwsza Brygada”, „Marsz
Sybiraków”, „Marsz, marsz Polonia” i inne
znane, popularne pieśni.
Ukoronowaniem koncertu było
odczytanie listu gratulacyjnego od Wojewody
Warmińsko-Mazurskiego, który z okazji Święta
Niepodległości otrzymał 100-letni
pensjonariusz DPS pan Bronisław Rydz,
weteran walk o wolną Polskę.
Po koncercie chórzyści zostali
obdarowani pięknymi aniołkami, wykonanymi
przez pensjonariuszy.
Danuta Nowakowska

„Nie umiem dziękować”, „Modlitwa o pokój”.
Na koniec liturgii ks. Marek Paszkowski
podziękował Bogu za odrobinę wolności, a
także przypomniał, że niepodległa Polska
odrodziła się w listopadzie 1918 roku, a dzień 11
listopada w latach 1937-1938 był oficjalnym
Świętem Narodowym Polski. Dopiero w 1989
roku wróciło do kalendarza oficjalnych świąt
państwowych. Podziękował barczewskiemu
samorządowi oraz licznie przybyłym
mieszkańcom miasta i gminy, a także chórowi
Moderato. Na koniec kościelnych uroczystości,
burmistrz Lech Jan Nitkowski w przemówieniu
do zgromadzonych nawiązał do historii walk o
niepodległość pod różnymi zaborami od jej
zarania do lat dzisiejszych.
Po mszy świętej wystąpił chór
Appasjonata z Lubawy, którym dyrygował
Marek Józefowicz. W jego specjalnie

przygotowanym na tę uroczystość programie
patriotyczno-religijnym, usłyszeliśmy wiele
utwór nawiązujących do tamtego okresu, m.in.
„Rotę” i „Modlitwę o pokój”.
Po uroczystościach kościelnych, w
Salonie Muzycznym im. Feliksa
Nowowiejskiego zaprezentowano wystawę prac

Święto Niepodległości
w Mokinach
Czym jest wolność dla
współczesnych? Dla jednych to możliwość
podróżowania bez ograniczeń, dla innych
swobodny dostęp do dóbr, a jeszcze dla innych
swoboda wypowiedzi bez zamykania okien i
ściszania głosu, to możliwość wyrażania
swoich uczuć i odczuć wobec rzeczywistości i
historii.
Wolność trzeba pielęgnować, tym
bardziej, że kilka pokoleń o nią walczyło. Nikt
nie doceni tego skarbu, jeśli nie będzie pamiętał
o ofiarach, o okaleczonych przez kolejnych
agresorów rodzinach.
Nasza wieś stara się pamiętać.
W niedzielę 08.11.2009r. po mszy
św. w kaplicy w Mokinach odbył się koncert
pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Bel
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nagrodzonych w konkursie plastycznym „Leć
orle biały nad polską ziemią”. Konkurs,
zorganizowany przez
Centrum Kultury i Promocji Gminy oraz
Miejską Bibliotekę Publiczną w Barczewie, był
interpretacją fragmentu wiersza Leona Szumana
pt. „Leć Orle Biały”.
Drugą była wystawa pt. „Barczewo
wczoraj i dziś”, na którą składały się
reprodukcje fotografii przedwojennych oraz
zdjęć współczesnych. Wystawę przygotował
zespół pracowników Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie, w składzie:
Joanna Truszkowska i Zbyszek Kozłowski przy
współpracy Wojciecha Zenderowskiego.
Zwiedzanie wystawy poprzedziła prezentacja
multimedialna, podczas której zaprezentowano
fotografie dawnego Barczewa oraz w kilku
słowach wprowadzono w jej tematykę.
Uroczystości w rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości, przygotowane
przez Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie odbyły się pod patronatem
burmistrza Barczewa oraz Parafii św. Anny w
Barczewie.
Wojciech Zenderowski
Canto pod dyrekcją Jana Połowianiuka.
Nie ma chyba miejsca bardziej właściwego na
koncert pieśni patriotycznej. Słuchając pieśni
widzieliśmy w tle historyczne tablice z
nazwiskami walczących o wolność i poległych
bohaterów naszej ziemi.
Za pośrednictwem “Wiadomości
Barczewskich” chcemy serdecznie
podziękować panu Janowi Połowianiukowi i
wszystkim wspaniałym chórzystom za chwile
wzruszeń, piękny śpiew i piękną lekcję historii.
Wieczorem, 13 listopada, już po raz
drugi, w miłej, serdecznej atmosferze spotkali
się mieszkańcy Mokin i ich przyjaciele, by przy
wtórze pianina wspólnie pośpiewać znane i
lubiane pieśni patriotyczne i historyczne.
Tak w naszej wsi pielęgnujemy pamięć o
bohaterach, twórcach wolności.
Mieszkańcy Mokin

3

Informacje

Gimnazjum nr 1 w Barczewie. I Ogólnopolski Tydzień Kariery

Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie przystąpiło do
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W swoich
działaniach skupiło się na pracy z uczniami.
Zajęcia w ramach Tygodnia Kariery były
ukierunkowane na przygotowanie młodzieży do
świadomego planowania przyszłości.
Postanowiliśmy przedstawić młodzieży wiele
dróg zawodowych, sposobów, możliwości na
realizację ,,siebie” oraz różne kierunki kariery.
Koordynatorem OTK był doradca zawodowy
Małgorzata Duba, osobą pomagającą –
wspierającą pedagog szkolny Ewa
Radzanowska, w organizacji pomagali
nauczyciele biblioteki Małgorzata BronowskaWaliszewska, Małgorzata Jasiukiewicz oraz
wychowawcy klas I-III gimnazjum. Wsparcia w
przedsięwzięciu udzielili dyrektor gimnazjum
Zbigniew Podlaski i wicedyrektor gimnazjum
Elżbieta Jankowska.
Zrealizowaliśmy wspólnie następujące
przedsięwzięcia
I
5.10.2009 r. W bibliotece gimnazjum odbyła
się debata ,,Przyszłość w Twoich rękach”, w
której wzięli udział:
Ewa Orłowska dyrektor Miejskiego Zespołu
Oświaty i Zdrowia,
Krystyna Szter pierwsza dyrektor gimnazjum,
pedagog a obecnie radna powiatu olsztyńskiego,
Łukasz Ferschke przedstawiciel Nadleśnictwa
Wipsowo,
Zbigniew Podlaski dyrektor gimnazjum,
Elżbieta Jankowska wicedyrektor gimnazjum,
pedagog, doradca zawodowy oraz chętni
rodzice i 45-osobowa grupa młodzieży.
Poruszono kwestię migracji zawodowej,
zawodów przyszłości, konieczności kształcenia
ustawicznego, nauki języków obcych,
rozwijania swoich pasji i zainteresowań.
Młodzież okazywała duże zainteresowanie
swoją przyszłością, miała mnóstwo pytań do
gości.
II
7.10.2009 r. odbyły się ,,Warsztaty
motywacji’’ dla młodzieży, prowadzone przez
panią psycholog Anetę Kunicką z Powiatowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogiczej w
Olsztynie. Zainteresowanie warsztatem było
bardzo duże, chętnych było znacznie więcej niż
założyłyśmy. Uczniowie pracowali nad
budowaniem własnej motywacji, określali
predyspozycje zawodowe i uzyskali wskazówki
do tworzenia indywidualnych planów kariery.

Rusieckiego i Zespołu Szkół Budowlanych w
Olsztynie.
Młodzieży przedstawiono kierunki kształcenia
na uczelni, wskazano możliwości podjęcia
pracy po ich ukończeniu, dowiedzieliśmy się o
możliwościach dofinansowania do studiów,
stypendiach naukowych i socjalnych oraz o
wzajemnym wsparciu i pomocy studenckiej.
Poznaliśmy kierunki wróżące dobrą przyszłość
oraz możliwości pięcia się po szczeblach
kariery naukowej.
Drugą część dnia spędziliśmy w
Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie. W
holu szkoły prezentowała swoje stoisko
Państwowa Inspekcja Pracy. Młodzież mogła
skorzystać z pomocy specjalistów – wybrać
ulotki i porozmawiać w sprawie m.in. pracy na
wakacje, kto może podjąć taką pracę, co
oznacza zwrot „pracownik młodociany”, jakie
są jego prawa i obowiązki.
Następnie podzieleni na grupy zwiedziliśmy
szkołę. Duże zainteresowanie wzbudziły sale
lekcyjne przedmiotów zawodowych ze
względu na specyficzne wyposażenie. Czynnie
braliśmy udział w warsztatach szkolnych.
Młodzież mogła spróbować swoich sił przy
układaniu dachówek na dachu, stawianiu
ściany z cegieł oraz tworzeniu obrazów
mozaikowych z glazury. Mieliśmy także

Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie zostało partnerem Polskiej Fundacji Imienia
Roberta Schumana w Projekcie " Wygraj Fundusze Europejskie" realizowanego w ramach konkursu dotacji
organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. W ramach projektu 80 naszych uczniów
weźmie udział w " Grze Miejskiej", prowadzonej przez trenerów Fundacji imienia Roberta Schumana.
Młodzież na czas gry wcieli się w role specjalistów od Funduszy Europejskich. Zadaniem uczestników bedzie
" zbadanie", jakie są najważniejsze problemy w regionie, oraz w jaki sposób można przyczynić się do ich
rozwiązania, wykorzystując Fundusze Europejskie. Podsumowaniem projektu na zakończenie "Gry
Miejskiej" jest wydarzenie lokalne, na które serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkanców miasta
Barczewo.
Jolanta Jakończuk

III
8.10.2009 r. wyjazd z młodzieżą do
Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa
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możliwość zwiedzenia internatu.
IV
W tygodniu 5 – 11 października wychowawcy
klas podczas godzin z wychowawcą
przeprowadzili zajęcia warsztatowe dotyczące
kariery i przyszłości zawodowej.
V
W tygodniu 5 – 11 października nauczyciele
biblioteki prezentowali wszystkim chętnym
filmy zawodoznawcze z cyklu ,,Kalejdoskop
zawodów”.
VI
Powstała wystawa prac uczniów pt. ,,Mój
wymarzony zawód”.
W tygodniu Kariery staraliśmy się
zwrócić uwagę społeczeństwa lokalnego na
działalność instytucji doradczych. Mówiliśmy o
świadomym planowaniu przyszłości i
odpowiedzialności nauczycieli, rodziców i
innych dorosłych za kształtowanie kariery
młodego człowieka.
Młodzież lepiej poznała siebie, swoje
możliwości. Poznała różne drogi kariery,
dochodzenia do samospełnienia, sukcesu.
Poznała techniki motywacji i dowiedziała się o
dużej odpowiedzialności za swoją przyszłość.
Młodzież wie również, gdzie szukać wsparcia i
pomocy w sprawach wyboru szkoły
ponadgimnazjalnej.
Doradca zawodowy Małgorzata Duba
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fot. S. Gontarski
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„Przedszkole przyjazne środowisku”
W Przedszkolu Miejskim w
Barczewie, oprócz systematycznej pracy
dydaktyczno-wychowawczej, nauczyciele
szczególną uwagę zwracają na szeroko
rozumianą edukację ekologiczną, która stanowi
jeden z najważniejszych elementów
wychowania człowieka. Opracowują i wdrażają
własne projekty edukacyjne, a także uczestniczą
w wielu akcjach i programach organizowanych
na szczeblu miejskim, wojewódzkim,
ogólnopolskim. Ich działania przynoszą
pozytywne efekty, są wyróżniani podczas

konkursów i akcji ekologicznych. Byli
organizatorami ciekawych przedsięwzięć o
charakterze ekologicznym, takich jak np.:
międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Żyj z
przyrodą w zgodzie”, Święto Drzewa,
Międzynarodowy Dzień Ziemi, wycieczki do
Muzeum Przyrody w Olsztynie, na leśną ścieżkę
dydaktyczną „Zielony szlak” w Nadleśnictwie
Wipsowo, gospodarstwa agroturystycznego
„Ziołowa Dolina” oraz do różnych
ekosystemów. Od kilku lat pedagodzy aktywnie
realizują Program Ekozespołów. Działania
dzieci prezentowali m.in. przystępując do
Wo j e w ó d z k i e g o K o n k u r s u P r o g r a m u
Ekozespołów. Kilkakrotnie byli laureatami

nagrody głównej, otrzymali brązową statuetkę
„Przyjaciel Przyrody”.
Nowym wyzwaniem było podjęcie
starań o uzyskanie Certyfikatu WarmińskoMazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła
przyjazna środowisku”. Aby umożliwić
młodszym dzieciom edukację ekologiczną oraz
systematyczną obserwację przyrody przez
dzieci zarówno starsze jak i młodsze,
nauczyciele postanowili stworzyć „Zielone
przedszkole”. Za główny cel tego
przedsięwzięcia przyjęto utworzenie „zielonej
sali dydaktycznej”, miejsca do prowadzenia
bezpośrednich obserwacji przyrodniczych,
rekreacji i aktywnego spędzania czasu wolnego,
usystematyzowanie wiedzy na temat roślin i
zwierząt żyjących w ogrodzie, odizolowanie
terenu przedszkola od sąsiedztwa ruchliwej
ulicy, zmniejszenie ilości spalin, kurzu i hałasu,
natomiast w ogrodzie przedszkolnym
zasadzono nową roślinność, która
systematycznie będzie wzbogacana.
Realizacja przedsięwzięcia pod
nazwą „Zielone przedszkole” wymagała
zaangażowania całej społeczności placówki. W
październiku pierwszym działaniem było
wykonanie nasadzeń żywopłotu z tui oraz
żywopłotu różanego, który otrzymano od
Nadleśnictwa w Wipsowie. Następnym
zadaniem było pozyskanie środków
finansowych na zakup cebul kwiatowych.
Środki pozyskano z Olsztyńskiego Centrum

Nagrodzony w Barczewie
W piątek, 6.11.2009 o godz. 17.00, na olsztyńskim zamku odbyło się
wręczenie nagród i wyróżnień IX edycji konkursu Warmińsko-Mazurska
Nagroda Jakości i V edycji konkursu Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i
Mazur. Organizatorem konkursów jest Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego wraz z wydawcą „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”
oraz Polskim Radiem Olsztyn.
W konkursie na Najlepszy Produkt i Usługę Warmii i Mazur statuetkę w
kategorii Produkt Przemysłowy otrzymała, za wielowariantową automatyczną
linię do produkcji twarogu, firma TEWES-BIS Sp. z o.o. z Barczewa.
Serdecznie gratulujemy.
Redakcja

Edukacji Ekologicznej i na rabatach wysadzono
cebulki kwiatów oraz krzewy ozdobne. Dzięki
temu powstała ścieżka „Wiosenne kwiaty”.
Projekt ścieżki dydaktycznej w
obszarze tematycznym: „ Drzewa regionu
Warmii”, „Ptaki w naszym ogrodzie” wyłoniono
na drodze konkursu. Dzięki przedsiębiorczości i
dobrej woli rodziców pozyskano materiały
niezbędne do realizacji projektu, natomiast
nauczyciele prowadzili zajęcia edukacyjne o
tematyce przyrodniczej. Wraz z dziećmi
wykonywano zabiegi pielęgnacyjne roślin,
prowadzono bezpośrednie obserwacje roślin,
badano przekroje drzew. Powstał również

kompostownik na odpady organiczne, a z myślą
o dzieciach zorganizowano stojak na rowery.
Dzięki realizacji przedsięwzięcia
przedszkolaki chętniej i aktywniej bawiły się w
ogrodzie przedszkolnym, a rodzice wraz z
dziećmi miło spędzali czas na placu.
Ukoronowaniem działań było uzyskanie
Certyfikatu Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
Oświaty „Szkoła przyjazna środowisku”, który
odebrano w październiku br. Nauczyciele mają
nadzieję, że realizacja projektu korzystnie
wpłynie na kształtowanie pozytywnych postaw
proekologicznych.
Bożena Iwaszko,
Joanna Myślak-Orzechowska

Podziękowanie
Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie serdecznie dziękuje
Zakładowi Budynków
Komunalnych w Barczewie za
przekazanie sprzętu, który
wzbogaci tworzoną salę
komputerową.
Dyrektor CKiPG
Mariola Łukowska
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Informacje
W przeddzień 91. rocznicy
Awanse i medale
We wtorek, 10 listopada, w
przeddzień 91. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości swoje święto mieli także
funkcjonariusze Zakładu Karnego w
Barczewie. Tego dnia wyróżniającym się
wręczono awanse i medale.
Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości i
Prokuratora Generalnego w korpusie wyższych
oficerów do stopnia majora awansowano
jednego funkcjonariusza, w korpusie oficerów
do stopnia kapitana awansowano pięciu, a do
stopnia porucznika sześciu funkcjonariuszy.
Decyzją Dyrektora Generalnego Centralnego
Zarządu Służby Więziennej w korpusie
chorążych awansowano jednego

funkcjonariusza. Decyzją Dyrektora
Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w
korpusie podoficerów na stopnie wyższe
awansowano siedemnastu funkcjonariuszy.
Decyzją Dyrektora Zakładu Karnego w
Barczewie awans na stopień starszego
szeregowego otrzymało 32 funkcjonariuszy.
Ponadto za wzorowe, wyjątkowo sumienne
wykonywanie obowiązków służbowych pięciu
funkcjonariuszy otrzymało brązowe
odznaczenia „Za zasługi w pracy
penitencjarnej”.
Na koniec dyrektor Zakładu Karnego p.płk.
Krzysztof Strzyżewski złożył podziękowanie
wszystkim funkcjonariuszom za ich dobrą i
wzorową służbę, życząc wszelkiej pomyślności
w życiu zawodowym i osobistym.
W. Zenderowski

Kronika policyjna
z terenu działania Komisariatu Policji w Barczewie
za okres 10.10.2009 – 09.11.2009 r.
– w okresie 10.10.2009 r. – 09.11.2009 r. na terenie gminy Barczewo
BARCZEWO
policjanci zatrzymali 9 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi
i innymi. Za przestępstwo to grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.
– 14.10.2009 r., podczas legitymowania w godzinach nocnych 5 nieletnich,
patrol policji ujawnił przy nich łom, za pomocą którego dokonywali włamań do
altanek na działkach „Sami Swoi” w Barczewie oraz samochodów na terenie
m i a s t a . Z a t r z y m a n y m u d o w o d n i o n o s z e r e g c z y n ó w.
– 20.10.2009 r. Komisariat Policji w Barczewie został powiadomiony o zmuszaniu, poprzez
używanie siły fizycznej i przemocy, Radosława M. do zwrotu wierzytelności. Tego samego dnia
zatrzymano sprawców tego czynu, którymi okazali się Zbigniew B. i Michał J. Wymienionym grozi
kara pozbawienia wolności do lat 5.
Komendant
Komisariatu Policji w Barczewie
KMP w Olsztynie
nadkom. mgr Robert Ostaszewski

Kto pamięta tamte lata... Rok 1959
W jednym z ostatnich numerów „Wiadomości Barczewskich” opublikowaliśmy
fotografię wykonaną w roku 1959, czyli równo 50 lat temu, z wycieczki pracowników Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Barczewie do Krakowa i Wieliczki. Zadaliśmy pytanie,
czy po pięćdziesięciu latach rozpoznamy kogoś?
Okazało się, że nie musieliśmy długo czekać. Już następnego dnia po ukazaniu się naszej gazety
od pani Wery Dąbrowskiej wpłynęły pierwsze informacje o rozpoznanych osobach z fotografii.
Byli to: Olszewski, Iza po mężu Włodkowska, Antoni Kadziewicz, Wacław Kadziewicz, Barbara
Sielawa, Jadwiga Wojenkowska, Dzierzbińska, Zofia Michalska, Wacław Budach, Paweł Jekosz,
Gertruda Maciesza, Ewa Gawin, Jadwiga Openkowska, Piotr Gruda, Tadeusz Nawrocki i Anna
Nawrocka. Większość z wymienionych osób już nie żyje. Czekamy na rozpoznanie pozostałych z
fotografii.
W. Zenderowski
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Listopad 1918 – głód jaki panował w
Wartemborku był powodem wielu zamieszek.
Listopad 1918 – w Wartemborku zawiązała się
Rada Żołniersko-Robotnicza, która przejęła część
kompetencji miejscowej administracji.
3.11.1969 – w Olsztynie, podczas konferencji
Związku Nauczycielstwa Polskiego, za 50 lat
pracy pedagogicznej wyróżniona została
Augustyna Wiewiorra, nauczycielka biologii ze
Szkoły Podstawowej w Wipsowie.
5.11.1810 – król Fryderyk Wilhelm III podpisał
edykt znoszący poddaństwo chłopów w państwie
pruskim.
6.11.1950 – w Szkole Podstawowej w Barczewie
obchodzono uroczyście rocznicę Rewolucji
Październikowej.
9.11.1996 – do składnicy Muzeum Warmii i
Mazur w Barczewie trafiły kamienne muzy
Bolesława Marshalla, które zdobiły fronton
dawnej siedziby Domu Środowisk Twórczych w
Olsztynie.
9.11.2004 – w Zakładzie Karnym w Barczewie
otwarto wystawę fotograficzną pt. „W Służbie
Społeczności Barczewskiej”.
11.11.1899 – w „Gazecie Olsztyńskiej” można
było przeczytać: „Piwo Waldschlosechen, jasne i
ciemne, zawsze świeże i znakomitej dobroci
poleca warmiński dom wysyłkowy P. Hirschberga
w Wartemborku (Barczewie). Jedna ósma beczki
kosztuje 3 marki, cała beczka jeszcze taniej.”
11.11.1921 – w Olsztynie ukonstytuowało się
Polsko-Katolickie Towarzystwo Szkolne na
Warmii pod prezesurą ks. Karola Langwalda z
Barczewka.
11.11.1988 – w Miejsko-Gminnym Domu Kultury
w Barczewie odbyła się V konferencja
sprawozdawczo-wyborcza ZSMP.
11.11.1999 – w Święto Niepodległości w kościele
św. Anny w Barczewie wystąpił
trzydziestoosobowy zespół Schola Cantores
Miriam.
12.11.1345 – powstał pierwszy dokument
zawierający nazwę wsi Bartołty.
14.11.1787 – w Barczewku urodził się Mateusz
Grunenberg (wykształcił wielu nauczycieli dla
szkół parafialnych na Warmii, a zebrane przez
niego pieśni są najstarszymi polskimi utworami
ludowymi z Warmii).
15.11.1521 – zmarł Stockfisch Baltazar (ur. ok.
1450 r. w Barczewie), kanonik warmiński,
administrator dóbr kapituły. Fundator w 1488 r.
srebrnych kielichów dla kościoła św. Anny w
Barczewie.
15.11.2001 – pierwszym prezesem
reaktywowanego Polskiego Stronnictwa
Ludowego został Jan Krakowiak.
22.11.1849 – w Bartągu urodził się Józef Kupczy,
działacz polityczny, rzeźbiarz i poeta ludowy. Jest
autorem licznych rzeźb, które znajdują się w
kościołach i kapliczkach dekanatu barczewskiego.
23.11.1946 – rozpoczął się kurs dokształcający
dla funkcjonariuszy więzienia w Barczewie.
24.11.1979 – w MDK w Barczewie uroczyście
obchodzono „Dzień Seniora”.
24.11.1989 – w Barczewie zawiązał się Komitet
Obywatelski.
27.11.1597 – biskup warmiński Andrzej Batory
ustalił stawkę za uwolnienie chłopa z poddaństwa
w wysokości 40-50 grzywien.
29.11.1969 – delegaci z Barczewa uczestniczyli w
zorganizowanym w Olsztynie, VII Wojewódzkim
Zjeździe Związku Młodzieży Wiejskiej.
29.11.1999 – społeczność parafii w Łęgajnach
zadecydowała o zakupie trzech dzwonów
Milenijnych.
W. Zenderowski

Historia
Podczas przeglądania zasobów Barczewie. Tadeusz Rynkiewicz i Jadwiga debiucie wykazał się sprawnością w
archiwalnych, będącej w likwidacji Gminnej Klimaszewska doszli do konsensusu, że w prowadzeniu lalek.
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w mieście jest odpowiedni grunt na założenie W kronice dalej czytamy, że Dziecięcy,
Barczewie, można było zetknąć się z niejedną, teatrzyku lalkowego przy Gminnej Spółdzielni Podwórkowy Teatrzyk Lalek występował m.in.:
niespisaną do końca historią. W swojej
podczas „choinek noworocznych”,
sześćdziesięcioletniej działalności
które odbyły się 13 stycznia 1980 roku
Spółdzielnia pozostawiła po sobie
(pokaz dla dzieci pracowników
wiele, godnych odnotowania,
Państwowego Gospodarstwa Rolnego
Dziecięcy, Podwórkowy Teatr Lalek
wydarzeń. I nie da się ukryć, że obok
w Barczewie) oraz 10 lutego 1980
rachunku ekonomicznego, w ludziach,
roku, w restauracji „Jubileuszowa” w
w Barczewie
niekoniecznie związanych z
Barczewie. Ponadto sztuki
działalnością firmy, tkwił ogromny
wystawiono: 14 lutego 1980 roku na
zapał w krzewieniu i propagowaniu życia „Samopomoc Chłopska”. Pierwsze próby zabawie karnawałowej klasy II Szkoły
zorganizowania teatrzyku lalkowego w roku Podstawowej w Barczewie, 17 lutego 1980 roku
kulturalnego w mieście.
W jednym z numerów „Nowin 1976 spełzły na niczym. Dopiero w roku 1979 w Klubie Rolnika w Kronówku, 18 lutego 1980
Barczewskich” Tadeusz Rynkiewicz napisał, że poszukiwania chętnych do zespołu zakończyły roku w Klubie Rolnika w Marunach, natomiast
w czasach niemieckich w Wartemborku, się sukcesem. Przyjęła się nazwa „Dziecięcy, 18 maja 1980 roku, odbył się występ teatrzyku w
Podwórkowy Teatr sali teatralnej Domu Kultury w Olsztynie,
Lalek przy Ośrodku podczas IV Wojewódzkiego Przeglądu
„ N o w o c z e s n a Zespołów Artystycznych Spółdzielni
G o s p o d y n i ” Rolniczych Samopomoc Chłopska. Wystawiono
G m i n n e j wówczas sztukę pt. „Chatka Chałupniczka” S. J.
S p ó ł d z i e l n i Marszaka w reżyserii Tadeusza Rynkiewicza,
S a m o p o m o c która to została wysoko oceniona. 1 czerwca
C h ł o p s k a w 1980 roku w XII Przeglądzie Teatrów
B a r c z e w i e ” . Lalkowych w sali Państwowego Teatru Lalek
Pomysł, aby przy „Czerwony Kapturek” w Olsztynie nie zabrakło
Spółdzielni działał Podwórkowego Teatru Lalek z Barczewa, który
dziecięcy teatrzyk zaprezentował przedstawienie „Miś Bąbelek u
s p o d o b a ł s i ę rozbójników”.
p r e z e s o w i
Pasmo występów i sukcesów nie
S p ó ł d z i e l n i trwało długo. Wiadomo, że Dziecięcy,
E u g e n i u s z o w i Podwórkowy Teatr Lalek działający przy
K i s i e l o w i . W Ośrodku „Nowoczesna Gospodyni” widoczny
oddzielnej kronice, był jeszcze pod koniec roku 1980. Nie znamy
na stronie tytułowej przyczyn i powodów zaprzestania dalszej
widnieje zapis, że działalności dziecięcego zespołu, który po roku
D z i e c i ę c y , zakończył swoją działalność. Spisując historię
dzisiejszym Barczewie, śpiewały dwa chóry Podwórkowy Teatrzyk
kościelne, nie mówiąc o świeckich. Natomiast w Lalek przy „Ośrodku
pierwszych latach powojennych w mieście był N o w o c z e s n a
chór nawet w pobliskich Ruszajnach. W samym Gospodyni” Gminnej
Barczewie istniały chóry: mieszany chór przy S p ó ł d z i e l n i
więzieniu, zwany Więziennym Chórem, chór Samopomoc Chłopska
b e z n a z w y p r z y P o s t e r u n k u M i l i c j i w Barczewie powstał 9
Obywatelskiej, chór przy Gminnej Spółdzielni września 1979 roku
„Samopomoc Chłopska” oraz duży chór szkolny pod kierownictwem
przy miejscowej Szkole Podstawowej. W T a d e u s z a
tamtych czasach, obok chórów w mieście, R y n k i e w i c z a .
działały zespoły artystyczne i teatr amatorski. Założono kronikę, w
Dopiero w roku 1965, na scenie Miejskiego której wymieniono
Domu Kultury, którym kierowała pani Leontyna członków zespołu w
Sawicka, rozpoczęły się próby zespołów o s o b a c h : A n i t a
artystycznych i chóru (składających się z osób K u r ł o w i c z , A d a m
dorosłych) oraz chóru dziecięcego, teatru S m o l a r c z y k , E w a
amatorskiego i teatru poezji. Od tamtego czasu Złotkowska, Grażyna
w mieście rozwinęła się szeroko rozumiana K u ś m i d e r , A d a m
działalność kulturalna i nie wyobrażano sobie M a r z e c , L u c y n a
jakiejkolwiek pracy wychowawczej bez chóru, Pieloszczyk, Grzegorz
teatrów, zespołów artystycznych, teatrzyków Kojro, Ania Bernasz,
nie udało się ustalić, kto był projektantem lalek, a
czy teatru lalek. Ten ostatni działał najkrócej.
Irena Klimaszewska, Jolanta Dawid, Izabela także autorem scenografii. Jedno było wiadomo,
Tadeusz Rynkiewicz, który w latach Pawlaszek i Joanna Jaworska.
że za parawanem młodzi aktorzy, wpatrzeni w
1971-1975 był pracownikiem Teatru Lalek
Zespół swoją działalność rozpoczął swoje przepiękne lalki zatknięte na dłoni,
„Czerwony Kapturek” w Olsztynie, widział, że 2 grudnia 1979 roku, sztuką pt. „Miś Bąbelek u udzielali im swego głosu. A na koniec, przy
jak na barczewskie potrzeby kulturalne, miasto rozbójników”, którą zaprezentował podczas III oklaskach, kłaniali się młodym widzom.
nie ma kłopotów lokalowych. Dostrzegał Wo j e w ó d z k i e g o P r z e g l ą d u Z e s p o ł ó w Wojciech Zenderowski
natomiast potrzebę wypełnienia czasu czymś Artystycznych Wojewódzkiego Związku
nowym. Nie wiadomo czy pomógł mu Spółdzielni Rolniczych Samopomoc Chłopska Fot. Tadeusz Rynkiewicz, ostatnie wskazówki.
p r z y p a d e k , c z y u d z i a ł p a n i J a d w i g i w Biskupcu. Autora sztuki nie udało nam się (Archiwum autora)
Klimaszewskiej, która wówczas uczęszczała na ustalić, ale zapewne większość domyślała się Fot. Młodzi artyści podczas przedstawienia.
kurs pedagogiczny i była kierownikiem Ośrodka kto nim był. Natomiast sztukę reżyserowała (Archiwum autora)
„Nowoczesna Gospodyni” przy Gminnej Jadwiga Klimaszewska. Po III Wojewódzkim
Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Przeglądzie odnotowano, że zespół w swoim
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Społeczeństwo

Spacerkiem po gminie
Przybyli w konkretnym celu...
J a k p o l i c z y ł r a d n y To m a s z
Michałowski, na sali obrad tuż przed
rozpoczęciem sesji więcej było przedstawicieli
mediów (TVN 24, TVP, Radio Zet, Radio
Olsztyn, „Gazeta Wyborcza”, „Gazeta
Olsztyńska” i inne) niż radnych.
Zainteresowanie ich było selektywne, przybyli
w konkretnym celu – sfilmować igrzyska. Po
sfilmowaniu, opuścili miasto, nie wykazali
żadnego zainteresowania sprawami
gospodarczymi gminy.
Dwóch radnych opowiedziało mi o zabawnym
epizodzie, który przydarzył się ich koledze. Tuż
przed otwarciem sesji miał miejsce
niecodzienny przypadek, który wywołał
rozweselenie i uśmiech na twarzy. Dziennikarka
z mikrofonem w ręku, towarzysząca ekipie
telewizyjnej i radiowej chciała od jednego
radnego uzyskać wypowiedź na konkretny
temat. Zadała panu radnemu pytanie o jego
zdanie w sprawie nadania honorowych tytułów?
Pan radny wpadł w zakłopotanie, mocno się
zdenerwował, zapętlił się w słowach i nic nie
wydukał. Wstał od stołu, opuścił salę, wyszedł
przed ratusz i więcej na sesji się nie pokazał.
Nieobecność radnego okazała się bardzo ważna.
Jego głos mógł być rozstrzygającym. Panie
radny czego się pan boi? Zamiast radzić w
sprawach ważnych dla gminy idzie pan na
wagary!

Promocja symboli
W kwietniowym wydaniu naszej
gazety zamieściliśmy zdjęcie tablicy drogowej z
domalowaną swastyką. „Promocja” znaku
znalazła godne miejsce w środku miasta
naprzeciw poczty. Minęło kilka miesięcy, a
sprawcy wandalizmu nie wykryto. Nie znalazł
się też gospodarz, który by ten znak usunął.
Ciekawe spostrzeżenie przekazali mi
mieszkańcy miasta. Przed laty, nieopodal
tablicy, stał pomnik poświęcony wyzwolicielom
Barczewa. Czerwona gwiazda na cokole
pomnika i inskrypcja na jego tablicy raziła
mieszkańców. Pomnik został zlikwidowany.
Mieszkańców razi także swastyka domalowana
na tablicy. Od wojny upłynęły 64 lata, a
pogrobowcy zbrodniczej ideologii
nazistowskiej ciągle są aktywni. Trudno
powiedzieć czy robią to ze świadomego wyboru,
czy głupoty. Dla Polaków żyjących i
pamiętających czasy pogardy człowieka do
drugiego człowieka, ten znak jest złowieszczy i
zohydzony.
W wymiarze historycznym swastyka
od tysięcy lat była i jest obecna w wielu
kulturach całego świata od Chin, Indii poprzez
Europę i Amerykę. Znak ten niósł różne
przesłania religijne, kulturowe, jest symbolem
szczęścia, pomyślności, motywem zdobniczym
i znakiem rozpoznawczym wojsk klasztorów
itp. Na razie negatywne konotacje swastyki
przeważają nad konotacjami neutralnymi i

Relacja z XLV/09 sesji Rady Miejskiej
Przerwane przewodniczenie
Na XLV/09 sesji Rady Miejskiej
Barczewie w dniu 26 października na wniosek
czterech radnych doszło do odwołania pani
Elżbiety Zacharewicz z funkcji
przewodniczącego Rady Miejskiej.
W uzasadnieniu wniosku o odwołanie
radni napisali, że „ostatnie wypowiedzi w
mediach Przewodniczącej Rady w Barczewie nie
licują z funkcją Przewodniczącego Rady
Miejskiej. Przewodniczący winien w każdej
sytuacji promować miasto, zaświadczać o jego
znaczeniu, wielkości, tradycji. Natomiast
publiczne umniejszanie rangi Miasta i jego
Mieszkańców „zapyziałe miejsce” to
wystarczający powód aby Elżbieta Zacharewicz
przestała pełnić funkcję Przewodniczącego
Rady Miejskiej. Kolejnym argumentem
przemawiającym za odwołaniem jest
nieregulaminowe zachowanie się względem
Radnych podczas prowadzenia Sesji Rady
Miejskiej i Komisji Rady. W szczególności
chodzi o recenzowanie, ocenianie wystąpień
Radnych.”
Rada w głosowaniu tajnym, przy
obecności 13 radnych na stan 15, stosunkiem
głosów 7 za, 3 przeciw, 2 wstrzymujących się
przewodniczącego odwołała. Pani Elżbieta
Zacharewicz nie brała udziału w głosowaniu.
Wyboru nowego przewodniczącego radni

dokonają na kolejnej listopadowej sesji. Pracami
Rady między sesjami kierują dwaj
wiceprzewodniczący.
W następnym punkcie porządku obrad
radni przystąpili do sprocedurowania nadania
tytułu Honorowego Obywatela Barczewa
panom Stefanowi Niesiołowskiemu i
Andrzejowi Czumie. W wyniku głosowania
Rada Miejska wniosek kapituły o nadanie tytułu
stosunkiem głosów 8 przeciw, 3 wstrzymujące
się i 2 za, odrzuciła.
Sprawozdanie z działalności burmistrza w
okresie między sesjami
-W Krupolinach z nieszczelnej sieci
kanalizacyjnej do gleby nastąpił przeciek
nieczystości. Agencja Rolna zobowiązała się
podłączyć do instalacji 3 budynki. Awarię
usunięto.
- Do ruchu został dopuszczony odremontowany
most naprzeciwko Zakładu Karnego.
- Wystąpiły niespodziewane trudności
zakwalifikowania do remontu drogi na Zatorzu.
Zadanie to nie zyskało akceptacji i nie może być
finansowane z funduszy zewnętrznych. Z tych
funduszy finansuje się inwestycje drogowe w
kwocie ponad 3mln złotych . Nasza droga jest za
tania, bo koszt jej remontu, wg kosztorysu,
opiewa tylko na 700 tysięcy złotych. Jest też
problem, nie możemy odwołać się do wojewody

pozytywnymi. Mnie chodzi o estetykę naszych
ulic, znaków drogowych, ścian i elewacji, aby
nie zawierały innych informacji niż te, które
powinny tam być. Być może za kilkadziesiąt lat,
za kilka pokoleń, swastyka nie będzie budzić
tyle emocji co dziś.
Przestawiona tablica
Przeciętny mieszkaniec spacerujący
po mieście, przechodząc obok tablicy
informacyjnej nie zwraca uwagi na to, co jest
tam napisane drobnym drukiem. Rzadko się
zdarza, aby osoby czytające zastanawiały się i
dochodziły, czy treść podanej informacji
odpowiada prawdzie. Dociekliwy mieszkaniec
(nazwisko i imię znane redakcji) zwrócił mi
uwagę na tablicę postawioną przy Stawie
Więziennym a następnie przestawioną na
pobliski plac amfiteatru. Na tablicy dużymi
literami jest napisane, że obiekt wybudowano
przy wsparciu pieniędzy z funduszy Unii
Europejskiej. To jest połowa prawdy i połowa
mijania się z prawdą – powiada mój rozmówca.
– Na tablicy nie jest napisane, że pogłębienie i
zagospodarowanie stawu nie było naszym
gminnym zadaniem inwestycyjnym i nie jest
owocem pracy naszego samorządu. Ktoś przed
laty zaplanował, wykonał i przekazał w darze
miastu. Amfiteatr wybudowano za gminne
pieniądze. Przeniesienie tablicy o parę metrów
bliżej amfiteatru sugeruje, że obiekt
wybudowano w całości z pieniędzy unijnych.
Mój rozmówca powiedział, że w mieście oprócz
spacerujących gapiów są obserwatorzy, którzy
interesują się tym co jest tam napisane. Z mojej
strony gratuluję spostrzegawczości.
Jan Franciszek Krakowiak
gdyż nie ma oficjalnego komunikatu w sprawie
podjętych decyzji.
- Poprawiła się procedura związana z wykupem
gruntów pod drogi. Teraz możemy płacić więcej
niż dopuszczał dotychczasowy operat.
- Przy trasie krajowej Nr 16 w miejscowości
Kromerowo nastąpi przebudowa starej drogi.
Budowniczowie zapowiadają w Kromerowie
budowę mostu.
- Budowa drogi Nr 2 w Nikielkowie była
rozpatrywana na Radzie Powiatu. Budowa
została zatwierdzona. My musimy na potrzeby
jej budowy dokonać wykupu ziemi.
- W gminie nie można zrealizować planu
dochodów własnych. Są trudności ze sprzedażą
majątku komunalnego. Zagrożone tym samym
jest wykonanie planowanych inwestycji
własnych.
- Mamy przyrzeczenie od dyrektora Agencji
Rolnej o przekazaniu nam 1 ha gruntu pod
boisko szkolne. Uzgodniona została koncepcja
budowy szkoły w Łęgajnach.
- Wyróżniony barczewski „grunt na medal”
zostanie przeznaczony pod zabudowę
mieszkaniową. Dotychczas działka była
przeznaczona pod budownictwo przemysłowe.
Działka ta, położona pomiędzy krajową 16-tką a
drogą do Jezioran nie jest własnością gminy
tylko Agencji Rolnej.
- Pierwszego października odbyło się forum
lokalnego działania. Celem narady była nauka
dobrego i sprawnego wypełniania wniosków
unijnych. Na lidera programu został wybrany
nasz dyrektor Tadeusz Piłat.
Ciąg dalszy na str.9
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Informacje
Ciąg dalszy ze str.8

- Z inicjatywy prezydenta Olsztyna odbyła się
narada w sprawie budowy aglomeracji
olsztyńskiej. Burmistrz oświadczył, że bez
opinii radnych nie podpisze listu intencyjnego.
- Została uruchomiona druga nitka kolektora
K8. Rurociąg zyskał drugą pompę. W ramach
melioracji remontowane będzie koryto rzeki
Kiermas.
- Miastu, w ramach porozumień, został
przekazany kościół poewangelicki.
Interpelacje i zapytania radnych
W sprawie usunięcia drzewa przy
skrzyżowaniu ulicy Miłej i Wojska Polskiego
interpelował kolejny raz radny Piotr Mostek.
Drzewo po silnej październikowej wichurze
złamało się w połowie. Gmina dotychczas nie
dostała z powiatu pozwolenia na jego wycięcie.
Radny domagał się wyjaśnienia jak zostaną
załatwione roszczenia mieszkańców za
p o w s t a ł e s z k o d y, s p o w o d o w a n e
niedogrzaniem mieszkań. Niedogrzanie
mieszkań wynikło z nieterminowego,
opóźnionego podłączenia gazu ziemnego do
kotłów w bloku. Ponadto poinformował
burmistrza, że brygada modernizująca ośrodek
zdrowia niszczy przyległy do ulicy chodnik.
Radna Regina Wojtach po raz kolejny
dopominała się postawienia na drodze do
Starego Wrócikowa kierunkowskazu i
oznakowanie kolonii tablicą z nazwą
miejscowości.
Klub PSL? domagał się od burmistrza
odpowiedzi na interpelację złożoną dwa
miesiące temu, która dotyczyła remontu na ulicy
Traugutta i Warmińskiej. W innym piśmie, w
odpowiedzi na interpelację, burmistrz
informuje o terminie rozpoczęcia remontu na
ulicy Traugutta. Zapowiedziany
termin
remontu dawno minął a prace nie zostały
podjęte.
Radna Elżbieta Zacharewicz po raz drugi

pytała czy wiadomo coś o zainstalowaniu lustra
na ulicy Granicznej i wymalowaniu pasów na jej
przejściu. Pytała kiedy będzie utwardzona
jezdnia ulicy Granicznej. Dodała – od trzech lat
proszę.
Radny Andrzej Moszczyński z Łęgajn
interpelował w sprawie naprawy przystanku na
pętli autobusowej, nowego ustawienia światła
lamp na ulicy Wiązowej. Postulował także o
usunięcie dzikiego wysypiska na ulicy
Dębowej.
Radny Ryszard Kulesza podziękował
burmistrzowi za przyrzeczony i dostarczony
wykaz budowy i remontu dróg.
Zapytania sołtysów i przewodniczących Rad
Osiedlowych
Sołtys Maria Sidor domagała się od
burmistrza odpowiedzi na piśmie dlaczego nie
są realizowane zgłoszone wnioski. Powiedziała,
że mieszkańcy pytają czy w czwartym roku
kadencji będą zrealizowane. Następnie pytała
czy przy drodze powiatowej w Wójtowie będą
usunięte pnie na skarpie.
Sołtys Ruszajn Teresa Lutarewicz pytała o
ekrany wyciszające hałas na krajowej 16-tce.
Następnie zauważyła, że w związku z
zakończoną budową ciągu drogowego
łączącego wieś i miasto, na ul. Kajki zmienił się
ruch. Pytała czy jest możliwość oświetlenia
skrzyżowania ulicy Prostej i Kajki z początkiem
drogi wiejskiej. Postulowała o postawienie
barierki zabezpieczającej przed rowem
chłonnym na łuku jezdni.
Sołtys Henryk Kuriata dopominał się chodnika
przy ulicy Akacjowej w Łęgajnach. Sołtys pytał
burmistrza, czy w związku z działalnością
kopalni kruszywa gminie od kopalni nie należy
się coś więcej niż tylko opłata licencyjna.
Odpowiedzi burmistrza
- Gmina Barczewo w drodze darowizny od
powiatu nabyła działkę o powierzchni 110 m2.

Nieruchomość położona jest w obrębie II miasta
Barczewa obok przedłużenia ulicy
Gałczyńskiego. Wybudowana jest tam
przepompownia ścieków.
-Burmistrz wystąpił do Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o
zniesienie trzech nazw miejscowości. Chodzi o
leśniczówki Terka, Wróblewo, Zielonka.
Nazwy tych miejscowości funkcjonują tyko w
życiu nadleśnictwa.
- Dwa razy pisaliśmy do Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie o
kompleksowe oznakowanie drogi w
Ruszajnach.
- Złożyłem do powiatu skargę na nieterminowe
wydanie pozwolenia na wycięcie
niebezpiecznego drzewa na skrzyżowaniu ulic
Wojska Polskiego i Miłej. To prawda, drzewo
szybciej się złamało niż przyjdzie z powiatu
decyzja o jego wycięciu.
-Odpowiadając radnemu Janowi
Połowianiukowi na interpelację w sprawie
remontu na ulicy Warmińskiej burmistrz
powiedział – zorientuję się kto zawinił i udzielę
odpowiedzi na piśmie.
-W sprawie ekranów na krajowej16-tce w
Ruszajnach, najpierw muszą być zrobione
badania oddziaływania drogi na środowisko.
Dopiero po analizie tych badań, podjęta zostanie
decyzja o ich niezbędności i zasadności
budowy.
- Odpowiadając radnej Elżbiecie Zacharewicz
na interpelację w kwestii utwardzenia jezdni
ulicy Granicznej, przez remont rozumie się
zasypanie ubytków, które powstały w płytach.
Ogólnie płyty jumbo, stanowiące jezdnię ulicy,
są w stanie dobrym.
Na pozostałe pytania i interpelacje
zainteresowanym osobom burmistrz udzieli
odpowiedzi pisemnej.
Jan Krakowiak

List do redakcji
Nawiązując do opublikowanego listu ks. Zbigniewa Stępniak w „Wiadomościach Barczewskich” (nr 8/198, październik 2009) w sprawie
festiwalu Warmia Gaudet et Cantat w Ramsowie chciałbym w imieniu komitetu organizacyjnego dodać kilka istotnych uwag i sprostowań. Po
pierwsze pragnę zaznaczyć, że redaktor Małgorzata Prażmo pisząc o kontynuacji festiwalu w 2010 roku, prawdziwie opisała rzeczywistość. W
tym miejscu chcę sprostować słowa ks. Stępnika o rzekomym zawieszeniu festiwalu. Komitet organizacyjny już prężnie działa na okoliczność
przyszłorocznej edycji imprezy. Zatem nie ma mowy o jakiejkolwiek przerwie w organizacji festiwalu. Po zakończeniu tegorocznych letnich
koncertów w Ramsowie z różnych stron otrzymywaliśmy tak wiele podziękowań, gratulacji, że wręcz nierozsądnym byłoby zawieszać tak dobrze
już znaną i wysoko ocenianą imprezę w środowisku muzycznym naszego regionu.
W dwóch poprzednich edycjach festiwalu pracowało tak liczne, oddane imprezie, grono organizatorów, że szkoda byłoby tracić ten
ogromny potencjał tych wyjątkowych ludzi, a są to: dyrektor organizacyjna imprezy – Eleonora Mańkowska, zastępca dyrektora artystycznego –
Lucyna Żołnierek, a także: Grażyna Wesołek, Janina Dreger, Marian Mańkowski, Andrzej Dzikowski, Joanna Gołębiewska, Dorota Tuszyńska i
piszący te słowa Jan Suliński.
Uważam, że zamiast zawieszać tę znaną już imprezę należałoby podziękować wyżej wymienionym osobom za ich bezinteresowną
pracę na rzecz letnich koncertów, wykorzystać ich zapał w najbliższej edycji imprezy w roku 2010. Przy okazji pragnę również podziękować za
przychylność i okazaną wszelką pomoc nam organizatorom nowemu proboszczowi parafii w Ramsowie ks. Zbigniewowi Snarskiemu.
Jan Suliński

Sprostowanie
Redakcja „Wiadomości Barczewskich” przeprasza Państwa i informuje, iż we wrześniowym numerze gazety samorządowej [Nr 7
(196)], w ogłoszeniu dotyczącym X Plebiscytu „Barczewianin Roku” 2009, błędnie podano tekst ogłoszenia konkursowego.
Od 2006 r. zmianie uległ § 11 i obecnie brzmi: „Wybór laureata do tytułu „Barczewianin Roku” jest jednostopniowy. Ze zgłoszonych do
nominacji, Kapituła wybiera laureata większością głosów.”
Poza tym nie obowiązuje § 13, dotyczący wyboru kandydata na przygotowanych kuponach, ponieważ, jak podano wyżej, wyboru laureata
dokonuje Kapituła spośród zgłoszonych kandydatów.
Redakcja
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Przetargi/ Informacje
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza i zaprasza do udziału w przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż

Okiem obserwatora...
Co szpeci barczewskie ulice?

niezabudowanych nieruchomości położonych w Barczewie przy ulicy Północnej,
przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną
1. Nieruchomość składa się z działek: Nr 121/2 i Nr 107/32
Łączna powierzchnia działek: 1132 m2
Cena wywoławcza: 72 900,00 zł
Wysokość wadium: 9 000,00 zł
Minimalna wysokość postąpienia: 730,00 zł
2. Nieruchomość składa się z działek: Nr 121/3 i Nr 107/33
Łączna powierzchnia działek: 1049 m2
Cena wywoławcza: 67 500,00 zł
Wysokość wadium: 8 000,00 zł
Minimalna wysokość postąpienia: 680,00 zł
3. Nieruchomość składa się z działek: Nr 121/4 i Nr 107/34
Łączna powierzchnia działek: 1044 m2
Cena wywoławcza: 67 500,00 zł
Wysokość wadium: 8 000,00 zł
Minimalna wysokość postąpienia: 680,00 zł
Nieruchomości zapisane są w księgach wieczystych: OL1O/00012345/0 i OL1O/00035506/4.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są na terenie
oznaczonym symbolem B13MN – Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej.
Teren jest uzbrojony w sieci infrastruktury miejskiej: wodno-kanalizacyjną, energetyczną oraz
gazową.
Z ogólnymi i szczegółowymi ustaleniami planu dla sprzedawanych nieruchomości można
zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa tutejszego Urzędu, w pok.
nr 19.
Przetarg odbędzie się 9 grudnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości, do której zostanie doliczony
podatek VAT (w stawce obowiązującej).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wymienionej wyżej kwocie na
rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie. Wpłata wadium powinna uwzględniać numery
działek oraz ich położenie. Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę wpływu
środków pieniężnych na w/w rachunek bankowy do dnia 4 grudnia 2009 r. Nabywca
wyznaczony w drodze przetargu, cenę nieruchomości wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed
zawarciem umowy notarialnej.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Barczewie, pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w.23.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
www.bip.barczewo.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Gminna
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Barczewie
informuje
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Szpeci niejedna rzecz, niejedna
budowla. Z jednej strony pokazujemy
pozytywne elementy w infrastrukturze, kwiatki
w betonowych donicach, które cieszą nasze
oczy, z drugiej natomiast – zaniedbania, a także
to, co szpeci ulice naszego miasta. W
poprzednich „Wiadomościach Barczewskich”
pisaliśmy o zaniedbanej kamieniczce przy ul.
Mickiewicza, naprzeciwko Salonu
Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego. W
dzisiejszych, przy tej samej ulicy pokazujemy
kolejną kamieniczkę chylącą się ku upadkowi.
To piętrowy budynek, który grozi zawaleniem.
Na jej parterze funkcjonuje sklep rybny, a na
pierwszym i drugim piętrze, gdzie nikt już nie
mieszka, w oknach widać drewniane podpory.
Takową kamieniczkę trudno uznać za ozdobę
naszego miasta.
Tekst i foto. Wojciech Zenderowski

Przetargi
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetargi
I. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną.
1. Obręb ewidencyjny Kromerowo, gmina Barczewo.
Działka NR 176/5 o pow. 1204 m2
KW NR: OL1O/00075808/3
Cena wywoławcza 38 300,00 zł (+VAT).
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o
warunkach zabudowy. Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
parterowym z poddaszem użytkowym i garażem w bryle budynku.
2. Obręb ewidencyjny Kromerowo, gmina Barczewo.
Działka NR 176/6 o pow. 1137 m2
KW NR: OL1O/00075807/6
Cena wywoławcza 36 200,00 zł (+VAT).
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o
warunkach zabudowy. Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, z
poddaszem użytkowym i garażem w bryle budynku.
3. Obręb ewidencyjny Wipsowo, gmina Barczewo.
Działka NR 199/5 o pow. 816 m2
KW NR: OL1O/00046987/9
Cena wywoławcza 24 900,00 zł (+VAT).
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o
warunkach zabudowy. Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,
parterowym z poddaszem użytkowym.
4. Obręb ewidencyjny Ramsowo, gmina Barczewo.
Działka NR 120 o pow. 2400 m2
KW NR OL1O/00019242/7
Cena wywoławcza 71 200,00 zł (+VAT).
Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
II. Przetarg ustny nieograniczony na nieruchomości zabudowane przeznaczone do adaptacji:
1. Barczewo, ulica Mickiewicza 19
Trzy lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 217,56 m2 z przynależnym pomieszczeniem strychowym o pow. użytkowej 8,59
m2. Lokale usytuowane są na parterze, I piętrze i poddaszu budynku. Z lokalem związany jest udział wynoszący 87/100 części we
wspólnych częściach budynku i prawie własności działki Nr 41 o pow. 0,0157 ha.
KW Nr OL1O/00011442/3.
Cena wywoławcza 160 000,00 zł (zwolniona od podatku VAT).
Nieruchomość objęta jest ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wpisana jest do rejestru zabytków.
Cena sprzedaży nieruchomości zostanie obniżona o 50%.
2. Barczewo, ul. Obrońców Warszawy.
Nieruchomość jest zabudowana czterokondygnacyjnym budynkiem byłego młyna zbożowego o pow. użytkowej 753,17 m2, wchodzi w skład
kompleksu zabytków architektury o wartościach zabytkowych wskazanych do wpisu do rejestru zabytków.
Działka NR 78/3 o pow. 218 m2
KW NR OL1O/00128315/7
Cena wywoławcza 155 000,00 zł (zwolniona od podatku VAT).
III. Przetarg ograniczony:
1. Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Jedzbark, gmina Barczewo.
Działka NR 2/2 o pow. 1364 m2
KW NR – brak
Cena wywoławcza 20 090,00 zł
Z uwagi na to, że działka nie może być samodzielnie zagospodarowana, zbywana jest w celu poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomości sąsiedniej, z tego względu przetarg ogranicza się do osób będących właścicielami nieruchomości graniczących z działką
Nr 2/2.
2. Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Łapka, gmina Barczewo.
Działka NR 101/3 o pow. 200 m2
KW NR OL1O/00134293/1
Cena wywoławcza 5 200,00 zł
Z uwagi na to, że działka nie może być samodzielnie zagospodarowana, zbywana jest w celu poprawy warunków zagospodarowania
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nieruchomości sąsiedniej, z tego względu przetarg ogranicza się do osób będących właścicielami nieruchomości graniczących z działką
Nr 101/3.
3. Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Łapka, gmina Barczewo.
Działka NR 3/2 o pow. 900 m2
KW NR OL1O/00134293/1
Cena wywoławcza 5 200,00 zł
Z uwagi na to, że działka nie może być samodzielnie zagospodarowana, zbywana jest w celu poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomości sąsiedniej, z tego względu przetarg ogranicza się do osób będących właścicielami nieruchomości graniczących z działką
Nr 3/2.
4. Nieruchomość położona w obrębie ewidencyjnym Łapka, gmina Barczewo.
Działka NR 76/4 o pow. 171 m2
KW NR – brak
Cena wywoławcza 4 500,00 zł
Z uwagi na to, że działka nie może być samodzielnie zagospodarowana, zbywana jest w celu poprawy warunków zagospodarowania
nieruchomości sąsiedniej, z tego względu przetarg ogranicza się do osób będących właścicielami nieruchomości graniczących z działką
Nr 76/4.
Przetargi odbędą się 9 grudnia 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy, w pokoju nr 19. Otwarcie
przetargów o godzinie 9.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie
do dnia 4 grudnia 2009 r.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości, do której zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami).
Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty przygotowania nieruchomości do zbycia oraz notarialne i sądowe.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i
Rolnictwa pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w. 23.
Pełny tekst ogłoszeń dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.barczewo.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 5 listopada 2009 r.
w sprawie ogłoszenia Rozporządzenia Nr 102 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych.
Na podstawie art. 14 ust 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449 z późń. zm.), ogłasza się:
ROZPORZĄDZENIE NR 102
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
z dnia 28 października 2009 r.
w sprawie zakazu używania wyrobów pirotechnicznych.
Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
(Dz. U. Nr 31, poz. 206), zarządza się, co następuje:
§ 1. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zabrania się używania w miejscach lub obiektach publicznych petard oraz innych
wyrobów pirotechnicznych, wyłączonych spod koncesjonowania.
§ 2. Zakaz określony w § 1 nie obowiązuje:
1) w dniach 31 grudnia i 1 stycznia,
2) podczas imprez okolicznościowych, po uzyskaniu zgody właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.
§ 3. Kto narusza zakaz określony w § 1 podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach określonych w ustawie Kodeks
wykroczeń.
§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Olsztynie.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia w drodze obwieszczenia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Marian Podziewski
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W kręgu kultury i tradycji - “ginące zawody”

Osiedlając się w Barczewie w 1980
roku kolejną przygodę swojego zawodowego i
artystycznego życia rozpoczęli państwo Barbara
i Andrzej Hulaniccy. Zamieszkali w małym
budynku przy ulicy Kościuszki, obok dawnej
synagogi. Budynek synagogi był własnością
Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego
„Pojezierze” w Olsztynie.
Po gruntownym remoncie obiektu Hulaniccy
zorganizowali tu „Centrum Tkactwa Warmii i
Mazur”. Było tu małe muzeum tkactwa, potem
kursy dla hobbystów, a następnie ogólnopolskie
kursy dla instruktorów terapii zajęciowej.
W Barczewie zaistniały serie tkanin
„muzycznych”, duży cykl „Religie świata”,

różne tryptyki, kilka tkanin Barczewa, tkaniny
dla Ojca Świętego i wiele innych.
Państwo Hulaniccy zorganizowali przeszło 100
wystaw w kraju i za granicą – na wielu
kontynentach. Wystawy objechały kawał świata,
promując tradycyjną polską sztukę tkactwa,
niestety już ginącą.
W uznaniu zasług w dziedzinie
k u l t u r y, s z t u k i , k r z e w i e n i a t r a d y c j i
regionalnych, narodowych. Barbara Hulanicka
w 2005 roku otrzymała tytuł „Honorowy
Obywatel Barczewa”. Na wniosek
Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego
„Pojezierze”oddział w Barczewie radni podjęli

uchwałę o nadaniu tego zaszczytnego tytułu
osobie wyjątkowej, zasłużonej dla miasta, w
podziękowaniu za 50 lat pracy twórczej.
We wrześniu bieżącego roku w Galerii Sztuki
„Synagoga” w Barczewie
reaktywowano małe muzeum
tkactwa. Odbyły się tutaj
I Barczewskie Spotkania z
cyklu zajęć „ ginące zawody”
Zadanie współfinansowane
przez Starostwo Powiatu
Olsztyńskiego skierowane
było głównie do młodzieży
gimnazjalnej. Liczne tłumy 11
września 2009 roku
uczestniczyły w
otwarciu wystawy
pokazującej
d o r o b e k
artystyczny
Barbary i Andrzeja
Hulanickich oraz
ich uczniów w
dziedzinie
tkaniny. Zorganizowano wystawę
tkanin, był film o życiu i twórczości
Hulanickich, koncert muzyczny,
słodki poczęstunek. Gromkim
oklaskom, wspomnieniom
towarzyszyły kwiaty, serdeczne
życzenia.
Przez kolejnych kilka dni „Synagoga”
przekształcona w małe muzeum tkactwa gościła
młodzież z kilku klas z gimnazjum w Barczewie
oraz gimnazjalistów z Jezioran i Tuławek.
Młodzież wraz z opiekunami, miała okazję
zwiedzenia miasta , w tym Salonu Muzycznego
im. Feliksa Nowowiejskiego. Przemili goście
obejrzeli prezentowaną w Galerii Sztuki
wystawę oraz wzięli udział w warsztatach
rękodzielniczych. Organizatorzy warsztatów
chcieli skierować zainteresowania młodzieży w
kierunku haftu, tkactwa i innych robótek
ręcznych. Haft, koronka czy gobelin też może
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być sztuką użytkową. W znacznym zakresie cel
został osiągnięty, młodzież aktywnie z dużym
zainteresowaniem uczestniczyła w zajęciach.
Wspaniałą mamy młodzież. Taką opinię
potwierdzają osoby współorganizujące
wystawę i warsztaty rękodzielnicze.
Podziękowania za społeczną, aktywną pracę
należą się paniom: Barbarze Hulanickiej,
Krystynie Krugan, Leontynie Sawickiej,
Krystynie Sól, Barbarze Szlachta, Janinie
Sznajder, Halinie Wysockiej oraz Halinie
Bronka, Stefanii Chabko, Józefie Fanselau,
Kazimierze Kwiatkowskiej, Ludmile
Kaczmarek, Magdzie Łowkiel, Jadwidze Osiak,
Lili Podgórskiej, Melanii Walentynowicz,
Irenie Wasyluk, Stanisławie Więckowskiej,
Barbarze Wiśniewskiej.
Podziękowania skierowane są również do pań:
Danuty Dobkowskiej, Hanny Oleszczak,
Jolanty Jakończuk, Ireny Klimaszewskiej, Alicji
Złotkowskiej oraz do panów: Andrzeja
Hulanickiego, Mieczysława Dziemidowicz,
Władysława Wiśniewskiego, Aleksandra
Wrzosek, Włodka Zdaniuk i Wiktora
Zacharewicza. Kolejny już raz do współpracy ze
Stowarzyszeniem Społeczno – Kulturalnym
„Pojezierze” włączyli się dyrektor Mariola
Łukowska i pracownicy Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie, dzięki którym z

większym rozmachem realizowane są
artystyczne przedsięwzięcia Stowarzyszenia.
Na podkreślenie zasługuje też zainteresowanie
barczewskich przedszkolaków wystawami
organizowanymi w Galerii Sztuki „Synagoga”.
Na spotkanie z panią Barbarą Hulanicką
przyszło do małego muzeum tkactwa kilka grup
przedszkolaków wraz z nauczycielami i swoimi
rodzicami. Podziękowania i ogromne brawa za
piękne zajęcia o regionalnej sztuce!
We wrześniu 2009 roku Galerię Sztuki
„Synagoga” w Barczewie odwiedziło kilkaset
osób.
I Barczewskie Spotkania z cyklu zajęć „ginące
zawody” należy uznać za udane. O poziomie
realizacji zadań i trafności celów świadczą
liczne wpisy – pochwały i gratulacje do kroniki
Stowarzyszenia.
Halina Bronka
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Akcja „Solidarni z Białorusią”
Paczki żywnościowe na święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2010
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie poszukuje rodzin, które zechcą objąć
opieką konkretną rodzinę białoruską w postaci np.:
- pomocy materialnej (paczki z żywnością i ubraniami),
- przyjmowanie dzieci na wypoczynek i leczenie w Polsce,
- pomoc w zakupie artykułów szkolnych, książek, pomocy naukowych, nauczania języka
polskiego.
Celem akcji jest stworzenie sieci pomocy polskim rodzinom osób represjonowanych na Białorusi
oraz tych wszystkich, którzy z racji swojej aktywności politycznej, zawodowej, dziennikarskiej i
społecznej mają problemy materialne i nie mogą utrzymać swoich rodzin.
Włącz się do wspólnej akcji „Solidarni z Białorusią”.
Osoby chętne do wzięcia udziału w tej akcji proszone są o kontakt ze Stowarzyszeniem Inicjatyw
Obywatelskich w Barczewie, ul. Mickiewicza 40, II piętro, od poniedziałku do piątku w godz.
10.00 – 12.00 osobiście lub telefonicznie (tel. 89 514 83 36).
Prezes Zarządu SIO
Danuta Zielonka

Zapraszamy do udziału w zajęciach w Domu Kultury w Barczewie
- decoupage
Zajęcia i koła zainteresowań:
- plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych - język angielski i niemiecki
- szkoła tańca, grupy taneczne
- teatralne dla dzieci i młodzieży
- studio piosenki, zespoły wokalne dla dzieci, nauka gry na gitarze, keyboardzie i pianinie
- szachy
młodzieży i dorosłych
Szczegółowe informacje w sekretariacie - tel. 089 514 82 81 oraz na stronie internetowej www.moksit.barczewo.pl

Konkurs literacki
„100 rocznica
skomponowania Roty”
Redakcja „Wiadomości
Barczewskich” ogłasza konkurs literacki „100
rocznica skomponowania Roty”, otwarty dla
wszystkich chętnych. Warunkiem udziału jest
nadesłanie pod adresem organizatora trzech
wierszy, poematu lub eseju w trzech
e g z e m p l a r z a c h k a ż d y, n i g d z i e
niepublikowanych i nienagradzanych. Utwory
nadesłane na konkurs powinny być opatrzone
pseudonimem artystycznym (pseudonimem
artystycznym musi być opatrzona również
koperta, zawierająca dane o autorze, adres i
telefon autora).
Utwory należy złożyć w
nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia
2010 r. w zamkniętej kopercie, lub przesłać
pocztą na adres organizatora: Redakcja
„Wiadomości Barczewskich”, 11-010
Barczewo, ul. Słowackiego 5, z dopiskiem
„Konkurs literacki”, przy czym o zachowaniu
terminu decyduje data wpływu.
Ogłoszenie wyników nastąpi w lutym
2010 r. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z
wyrażeniem zgody na opublikowanie danych
osobowych i utworu. Redakcja nie zwraca
nadesłanych prac.
Redakcja „Wiadomości
Barczewskich”

BUJALSKI SP. Z O.O.
Nowoczesna firma produkująca zbiorniki ze stali kwasoodpornej dla przemysłu
spożywczego, kosmetycznego i farmaceutycznego poszukuje pracownika na
stanowisko:

ślusarz-spawacz
Wymagania:
- wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe
- podstawowe uprawnienia spawania metodą TIG
- znajomość rysunku technicznego
- minimum 2 lata doświadczenia w przetwarzaniu stali kwasoodpornej
Oferujemy:
- pracę w systemie 2-zmianowym w siedzibie firmy
- atrakcyjne wynagrodzenie
Aplikacje prosimy składać osobiście w sekretariacie firmy, listownie na adres:
„Bujalski” Spółka z o.o. 11-001 Dywity, ul. Spółdzielcza 23,
lub e-mailem:bujalski@bujalski.com.pl (tel. 089 511 94 37).
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Rada Miejska w Barczewie
zaprasza mieszkańców miasta do udziału w konkursie na najatrakcyjniejszą
dekorację świąteczną w mieście Barczewo
1. Celem konkursu jest głównie upiększenie miasta, podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych naszego najbliższego otoczenia, a w
szczególności podkreślenia wyjątkowości i niepowtarzalności uroku świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
2. W konkursie oceniane będą balkony, okna i posesje położone w mieście Barczewo, które zostaną zgłoszone do uczestnictwa w konkursie.
3. Ocena zgłoszonych obiektów będzie dokonywana w dwóch kategoriach:
Kat. 1 – balkony, okna w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych,
Kat. 2 – posesje.
4. Komisja konkursowa wyłoni najefektowniejszą świąteczną dekorację w każdej kategorii, biorąc pod uwagę oryginalność i estetykę wykonania.
5. Zgłoszenia pisemne przyjmowane będą do 15 grudnia, do godz. 12.00 w sekretariacie Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, ul.
Słowackiego 5.
6. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko właściciela, bądź najemcy obiektu, numer telefonu, dokładny adres i rodzaj obiektu
przedstawionego do konkursu.
7. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.
8. Protokoły lustracji dostępne będą do wglądu w Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, pokój nr 6 oraz na stronie internetowej
www.moksit.barczewo.pl
9. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy uczestnictwa, natomiast zwycięzcy i laureaci II i III miejsca w poszczególnych kategoriach
otrzymają nagrody pieniężne.
10. Podsumowanie konkursu połączone z ogłoszeniem wyników, wręczeniem dyplomów i nagród zwycięzcom konkursu nastąpi podczas obrad
sesji Rady Miejskiej zamykającej 2009 r.

„ANIOŁ SUKCESU”
Burmistrz Barczewa i Rada Miejska w Barczewie ogłaszają konkurs
„Człowiek jest wielkim nie przez to co ma, ani
przez to kim jest, lecz przez to czym dzieli się z
innymi”
Jan Paweł II
Regulamin Konkursu
Cel:
1. Konkurs jest adresowany do osób fizycznych i
innych podmiotów z terenu gminy Barczewo.
2. Konkurs organizowany jest, co roku. Do
konkursu mogą być zgłoszone inicjatywy
zrealizowane wyłącznie w okresie, który
podlega ocenie, chyba, że są to inicjatywy
wieloletnie.
3. Zgłoszeń inicjatyw mogą dokonywać
instytucje, reprezentacje sektora
pozarządowego, osoby fizyczne, osoby prawne,
kościoły oraz związki wyznaniowe.
4.Zgłoszenie powinno zawierać pisemne
uzasadnienie. Zgłoszenia przyjmowane będą do
31 grudnia danego roku.
5. W ramach konkursu przyznana będzie, co
roku statuetka anioła i honorowe dyplomy w
kategorii: kultury, oświaty, przedsiębiorczości,
sportu, turystyki, wolontariatu i filantropii.
6. W przypadku, gdy kapituła uzna, iż żadna
inicjatywa nie spełnia kryteriów wymaganych
do przyznania statuetki, Kapituła przyzna
jedynie wyróżnienia. Każdy nominowany
podmiot zostanie wpisany do Kroniki Barczewa.
7. Ocena zgłoszonych inicjatyw dokonana
będzie w oparciu o następujące kryteria:
1) w dziedzinie kultury:
-osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim,
krajowym, międzynarodowym,
-innowacyjność podejmowanych działań,
2) w dziedzinie oświaty:
-olimpiady, konkursy na szczeblu wojewódzkim
i ogólnopolskim,
3) w dziedzinie przedsiębiorczości:

-pomoc w różnych dziedzinach życia
społecznego gminy,
-szczególne osiągnięcia w działalności
operacyjnej firm i przedsiębiorstw,
-tworzenie nowych miejsc pracy,
4) w dziedzinie rolnictwa i ochrony środowiska:
- szczególne osiągnięcia w różnych sferach
produkcji roślinnej i zwierzęcej,
-stosowanie rozwiązań proekologicznych,
5) w dziedzinie sportu:
- osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim,
krajowym, międzynarodowym,
- promocja zdrowego stylu życia i aktywnego
spędzania wolnego czasu,
6) w dziedzinie turystyki:
- osiągnięcia w rozwoju turystyki, agroturystyki
i rekreacji,
- promocja zdrowia,
- promocja regionalnych tradycji,
7) w dziedzinie wolontariatu:
- poczucie odpowiedzialności i solidarności z
innymi,
- współpraca przy organizowaniu różnych
imprez,
- współdziałanie w zespole, dzielenie się
doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami,
8) w dziedzinie filantropii:
- wielkość przekazanej kwoty,
- wielkość darowizny materialnej lub usługi,
- osobiste zaangażowanie darczyńcy
wyróżniające się np.: zainteresowaniem
problemami organizacji czy instytucji.
10. Kapituła w kolejnych latach może poszerzyć
swój skład o honorowych członków –
zdobywców „Anioła Sukcesu”.
11. Decyzje Kapituły podejmowane są na
posiedzeniach zwoływanych przez
Przewodniczącego, który został wybrany
spośród członków Kapituły.

12. Ogłoszenie wyników Konkursu następuje w
lutym każdego roku.
13. Regulamin Konkursu i jego zmiany
zatwierdza Rada Miejska w Barczewie.
Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie, ul. Słowackiego 5.

www.barczewotransport.webpark.pl

MAREK JAKUBIAK, Ruszajny 34

Zespół „Fair-Play” oferuje
oprawę muzyczną na:
-wesele
-studniówki, bale
-konferencje, bankiety
-imprezy okolicznościowe, plenerowe

tel: 609 732 621, 609 732 576

Od 1 grudnia NOWY ADRES:
Barczewo, ul. Woj. Polskiego 7

