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Nagrody w Ogólnopolskiej
Akcji UNICEF “Na ratunek
dzieciom w Kongo” zostały
rozdane...

fot. archiwum

“Zagadki Agatki”...

4

Ósmego maja sala widowiskowa
miejscowego domu kultury
przeżyła oblężenie pięciu grup
przedszkolaków...

fot. A. Jasiukiewicz

“Kompleksowe wsparcie 6
polityki społecznej...”
W maju w gminie Barczewo
rozpoczęło się wielkie
badanie ankietowe...

fot. Zb. Kozłowski
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Informacje

KRONIKA POLICYJNA
z terenu działania Komisariatu Policji w Barczewie
za okres 10.04.2009 – 9.05.2009 r.

– 16.04.2009 r., w Kronowie, patrol prewencji
zatrzymał Ireneusza K. (lat 23), który będąc w
stanie nietrzeźwym, kierował samochodem.
Badanie wykazało, że ma prawie 1 promil
alkoholu w wydychanym powietrzu.
– 29.04.2009 r., policjanci z KP Barczewo
zatrzymali Henryka L. i Zbigniewa P., którzy
dokonali szeregu włamań do altanek na
działkach pracowniczych, skąd zabrali

narzędzia ogrodnicze i budowlane oraz
elementy wyposażenia.
– 2.05.2009 r., w Barczewie, podczas
interwencji wykonywanej przez patrol,
Edward Ch. popchnął i uderzył policjanta.
– 8.05.2009 r., w Ramsowie, dwóch sprawców
– Tomasz K. i Łukasz Z. – pobili Wiesława M.,
w wyniku czego doznał on złamania kości
oczodołu oraz ogólnych potłuczeń.
Komendant
Komisariatu Policji w
Barczewie
KMP w Olsztynie
kom. mgr Robert Ostaszewski

Galeria jednego obrazu
Izydor Borys

BARCZEWO

Metal

Kto pamięta...
Barczewo w obiektywie
Dziś prezentujemy Czytelnikom dwie
fotografie, przedstawiające te same budynki,
znajdujące się na terenie Zakładu Karnego w
Barczewie. Zarówno budynek po lewej, jak i ten po
prawej stronie, mają swoją historię.
Pierwszy początkowo służył jako
biurowiec dyrekcji Przedsiębiorstwa Obróbki
Drewna nr 1, obecnie wykorzystywany jest m. in.
przez dział kwatermistrzowski Zakładu Karnego.
Drugi wchodził w skład przywięziennego
przedsiębiorstwa produkcji m. in. mebli

tapicerowanych. Obecnie, po pracach
adaptacyjnych, umieszczono w nim Areszt Śledczy,
którego otwarcie miało miejsce 11 grudnia 2008
roku.
Wystarczy przyjrzeć się fotografiom,
aby przekonać się, że zapomniane przez lata
obiekty, przestały straszyć swą szpetotą, mimo że
znajdują się za więziennym murem.
Tekst i fot. Wojciech Zenderowski

W dzisiejszym numerze „Wiadomości
Barczewskich” publikujemy fotografię wykonaną
60 lat temu w Barczewie. Z informacji umieszczonej
na odwrocie można odczytać, że fotografia została
wykonana w 1948 r., przed kościołem św. Anny.
Przedstawia uczestników Komunii Świętej i księdza
proboszcza.
Zwracamy się do naszych Czytelników z
prośbą o pomoc w ustaleniu nazwisk osób
upamiętnionych na fotografii.
W. Zenderowski

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
INTERESANTÓW PRZYJMUJĄ:
BURMISTRZ BARCZEWA
W PONIEDZIAŁKI W GODZINACH
11.00 – 16.00
ZASTĘPCA BURMISTRZA
KAŻDEGO DNIA W RAMACH SWOICH
MOŻLIWOŚCI CZASOWYCH
KIEROWNICY WYDZIAŁÓW
CODZIENNIE W GODZINACH PRACY
URZĘDU
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Informacje
Nie wszystko jest na sprzedaż!
– Hej, proszę pani, za ile był ten plakat? – młody
człowiek zakrzyknął z okolicznego budynku
położonego niedaleko Galerii Sztuki
„Synagoga”.
– Jest bezcenny i nie jest plakatem –
odpowiedziałam krótko, wsiadając z obrazem
do samochodu. Do tej pory zastanawiam się, czy
ten młody człowiek zajrzał w swoim życiu
chociaż raz do synagogi, by obejrzeć wystawę, a
szkoda, jeśli tego nie uczynił, bowiem wybór
prezentowanych w tym miejscu prac mógłby
usatysfakcjonować niejednego smakosza
sztuki. Tegoroczny wernisaż, w ramach
cyklu „Co ręce potrafią”, zgromadził
kolekcje aż 24 artystów amatorów!
Z chórów rozlegały się śpiewy barczewskiego
„Moderato”. Galeria pękała w szwach od
uczestników, stoły uginały się od ilości
wytworów sztuki użytkowej i dekoracyjnej od
koronki zaczynając, przez rzeźbę, decoupage,
na biżuterii kończąc. Ściany gęsto obwieszone
utkanymi, namalowanymi, narysowanymi i
zamkniętymi w fotografii obrazami
przypominały wielobarwny patchwork. Cała
wystawa utrzymana była w regionalnym
warmińsko-mazurskim klimacie. Dominowały
pejzaże, kwiaty, elementy architektury
warmińskiej. Awangardę wstawiono w kąt.
Niech się artyści awangardowi nie czują jednak
dotknięci, wszak „Regionalne spotkania ze
sztuką” rządzą się swoimi prawami. Tydzień
wcześniej Galeria gościła w swoich progach
artystę-plastyka, grafika Zdzisława Milacha,
absolwenta ASP we Wrocławiu mieszkającego
od czterech lat w Lądku koło Bisztynka.
Wernisaż obejmował kilkadziesiąt grafik
wykonanych techniką linorytu i miedziorytu, a
także obrazy pastelowe. Największe
zainteresowanie budziły grafiki kotków. –
Zapraszam do Lądka, do mojej galerii „W sieni”,
mam tam o wiele więcej prac i będziemy mogli
porozmawiać spokojnie – uśmiechnął się
delikatnie i odszedł do stoiska. Czekali na niego
kupcy.

„Żeby obudzić wyobraźnię odbiorcy…”
„W dziedzinie sztuki obowiązuje ta
sama zasada: postępować tak, żeby obudzić

wyobraźnię odbiorcy, nigdy zaś nie narzucać
własnej” – cytat z wypowiedzi prof. Stanisława
Andrzejewskiego był przesłaniem wystawy
pracowników Zakładu Malarstwa i Rysunku
Wydziału Sztuki Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego w Olsztynie pt. „Relatywizm
spostrzeżeń”, której otwarcie nastąpiło 14 maja
o godz. 17.00 w Galerii wystawowej Salonu
Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie. Jest to druga wystawa artystów z
UWM, realizowana w ramach współpracy

W kręgu sztuki
między władzami Wydziału Sztuki a
dyrektorem Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie. Pierwsza obejmowała malarstwo
dra hab. Marka Szczęsnego i rzeźbę dra Izydora
Borysa. Tym razem ośmiu artystów udostępniło
prace z malarstwa i fotografii. Wśród nich
znajdują się obrazy: prof. Stanisława
Andrzejewskiego z cyklu „Geometria pustyni”,
prof. Eugeniusza Małkowskiego z cyklu
„Rzeczpospolita piwniczna”, prof. Zygmunta
Drońskiego, dra hab. Marka Szczęsnego, dr
Wioletty Jaskólskiej, dr Renaty Zimnickiej-

fot. Zb. Kozłowski

Prabuckiej z cyklu „Widok z mojego okna”,
części projektu sponsorowanego ze stypendium
Marszałka Województwa WarmińskoMazurskiego, mgr Joanny BentkowskiejHlebowicz z cyklu „Kutry” oraz okazałe czarnobiałe fotografie dr Marzeny Huculak. Wystawę,
przygotowaną przez pracowników CKiPG oraz
kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w

Barczewie można oglądać do końca miesiąca.
Na jej otwarciu była garstka ludzi. Przemilczę,
chociaż milczenie to najtrudniejsza sztuka.

O złotej kaczce, znudzonym królu
i brzydkim kaczątku
Profesjonalne odegranie sztuki pt.
„Bajka o stu królach Lulach” przez
młodych aktorów z teatru „Promyczek” ze
Szkoły Podstawowej nr 13 w Olsztynie tak
zachwyciło jury, że postanowiło przyznać
grupie nagrodę Grand Prix w XI Rejonowym
Przeglądzie Teatrów Dziecięcych i
Młodzieżowych „Złota Kaczka”, który odbył
się 12 maja 2009 r. w Barczewie.

fot. A. Jasiukiewicz

Przegląd to jednocześnie eliminacje do XXIX
Wo j e w ó d z k i e g o K o n k u r s u Z e s p o ł ó w
Teatralnych o „Laur Złotej Rybki”.
Dwa drugie miejsca zdobyły: teatr ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barczewie za spektakl pt.
„Brzydkie kaczątko” i kółko teatralne ze Szkoły
Podstawowej im. K. I. Gałczyńskiego w
Zalewie za przedstawienie „Ballada o domu”.
Wyróżnienia otrzymały zespoły teatralne
„Barstuki” ze Szkoły Podstawowej w Spręcowie
i Koło Młodych Talentów ze Szkoły
Podstawowej nr 3 w Olsztynie.
Przewodniczący jury Leszek Grad podkreślił
wysoki poziom tegorocznych eliminacji,
natomiast opiekunowie grup stwierdzili, iż
organizatorzy „wysoko podnieśli poprzeczkę”,
ponieważ spektakle były również oceniane
przez widownię pełną dzieci z Przedszkola
Miejskiego w Barczewie i Szkoły Podstawowej
nr 1 w Barczewie.
Anna Rok

Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie
Najbardziej Zaangażowaną Społecznie Szkołą roku 2008
Barczewscy gimnazjaliści, podobnie
jak 150 000 uczniów z prawie 700 szkół w całym
kraju, przyłączyli się do Ogólnopolskiej Akcji
UNICEF „Na ratunek dzieciom w Kongo”.
Celem było przeprowadzenie kampanii
informacyjnej w szkołach i środowisku
lokalnym, a także zebranie funduszy na
szczepionki i żywność terapeutyczną dla dzieci
z Demokratycznej Republiki Konga. Spośród
522 szkół, które zakwalifikowały się do
konkursu na najlepiej zorganizowaną akcję,
Unicef przyznał ex aequo cztery pierwsze
miejsca i dziewięć wyróżnień.
Od 1 grudnia 2008 r. do 31 stycznia
2009 r. w ramach kampanii zorganizowano
apele dla uczniów i rodziców, akcje
informacyjne i plakatowe dla mieszkańców

miasta, koncert muzyki etnicznej, loterie,
aukcje, kiermasze, konkursy oraz spotkanie z
grupą rekonstrukcyjną „40 commando” z
Olsztyna.
Działania prowadzone przez uczniów
z Gimnazjum nr 1 w Barczewie wspierali
rodzice, Centrum Kultury i Promocji Gminy,
administratorzy i użytkownicy ogólnopolskiego
forum royalmarines.pl, oraz olsztyńskie firmy.
28 maja 2009 roku w Złotych Tarasach w
Warszawie odbędzie się uroczysta Gala Unicef,
na której laureatom zostaną rozdane nagrody i
wyróżnienia.
Sukces gimnazjum jest dowodem na
to, że mieszkańcy gminy kolejny raz nie
pozostali obojętni na ludzką tragedię.
Lidia Zelman
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Z Przedszkola Miejskiego w Barczewie…
Halo, tu mówi Ziemia!
Jak co roku cała społeczność
przedszkolna uroczyście obchodziła Dzień Ziemi.
Głównym celem spotkania było uświadomienie
dzieciom, że od nas samych zależy, czy nasza
Ziemia będzie czysta bądź zanieczyszczona.
Myślą przewodnią wspólnych działań
związanych z obchodami święta Ziemi był cytat
prof. J. Aleksandrowicza „Tyle człowiek jest wart,
ile drugiemu pomóc zdoła”.
Przy współpracy wszystkich ośrodków
zainteresowań przygotowano dekorację, montaż
s ł o w n o - m u z y c z n y. D z i e c i w s p ó l n i e z
nauczycielkami wykonały stroje i opaski z
elementami ekologicznymi, np. biedronki,
kwiaty, w których wystąpiły podczas
uroczystości. Młodzi aktorzy z ośrodka
zainteresowań teatralnych wraz z panią
prowadzącą zaskoczyły nas przepięknymi
strojami, specjalnie przygotowanymi na
inscenizację pt. „Królewna Śmieszka i Ekoludki”.
Była królewna, król, zła królowa, rycerz w
błyszczącej zbroi, ekoludki i inne postaci. W
programie artystycznym znalazły się również
wiersze w wykonaniu grupy Vb i IVb. Wszystkie
przedszkolaki śpiewały piosenkę „Wiosna w
błękitnej sukience”.
Po zakończeniu uroczystości dzieci z
poszczególnych grup spędziły czas w ogrodzie
przedszkolnym, prowadząc zabawy badawcze i
tropiące wg scenariuszy.
Kolejnym elementem obchodów było
rozstrzygnięcie międzyprzedszkolnego konkursu
plastycznego pt. „Żyj z przyrodą w zgodzie”.
Laureatami w konkursie zostali artyści z
następujących placówek:
Oliwia Badyna z Niepublicznego Przedszkola w
Kronowie – I miejsce, Małgosia Małż z
Przedszkola Miejskiego w Barczewie – II
miejsce, Julia Michalska z Przedszkola
Publicznego w Łęgajnach – III miejsce.
Laureaci I, II, III miejsca podczas
uroczystego spotkania otrzymali nagrody
rzeczowe i dyplomy, natomiast pozostali
uczestnicy – dyplomy.
Bożena Iwaszko

Na św. Floriana
Przedszkolaki z grup pięcio- i
sześciolatków odwiedziły Ochotniczą Straż
Pożarną w Barczewie. Strażaków nie przeraziła
nawet liczba małych gości – około 120.
Przedszkolaki dowiedziały się na czym polega
służba strażaka, zobaczyły wozy strażackie,
elementy stroju oraz symulację akcji gaszenia
pożaru. Wdzięczne dzieci podarowały strażakom
przygotowane przez siebie prace plastyczne.
Bożena Iwaszko
Tymczasem dzieci z grupy IIa
wyruszyły na pierwszą poważną wycieczkę
autokarową do KM Państwowej Straży Pożarnej
w Olsztynie, gdzie spotkało je wiele
niespodzianek. Po prezentacji wozów i osprzętu
strażackiego, w tym m.in. stroju oraz drabiny,
sięgającej najwyższego piętra olsztyńskiego

otrzymał od panów strażaków prezencik.
Rozśpiewany i wesoły autobus bezpiecznie dotarł
do przedszkola akurat w porze obiadu.
Dziękujemy wielu osobom, które pomogły nam w
zrealizowaniu tej wyprawy.
Rada Rodziców dzieci z grupy IIa

„Zagadki Agatki”, czyli o tym jak 125
przedszkolaków roztkliwiło dra Feliksa
Walichnowskiego
Ósmego maja sala widowiskowa
miejscowego domu kultury przeżyła oblężenie
pięciu grup przedszkolaków. Powodem było
spotkanie autorskie z drem Feliksem
Wa l i c h n o w s k i m i j e g o t w ó r c z o ś c i ą ,
zorganizowane przez Annę Rok, kierownika
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie. Jak
to zwykle bywa na takich spotkaniach – autor
czytał swoje utwory. Dzieci zaskoczyło jednak
zadanie – pan doktor poprosił, aby przedszkolaki,
które wysłuchały jego kilku zagadek i wierszy,
namalowały go pod postacią jakiegoś, wybranego
przez siebie, zwierzęcia. Efektem pracy dzieci
były obrazki – śmieszne, piękne, wzruszające.

fot. A. Stankiewicz

wieżowca, na placu przed remizą pojawiła się
zasłona wodna. Obejrzały także symulację akcji
ratowniczej, w tym tzw. „szybką windę”. Dzieci
poza nauką, świetnie się bawiły. Przymierzały
gorset do usztywniania szyi, miło spędziły czas w
stołówce strażackiej. Najwięcej emocji
przyniosło im utrzymanie węża z tryskającą
wodą. Niestety wychowawczyni, pani Agnieszka,
która starała się na zdjęciach uwiecznić swoich
podopiecznych, nie zdołała ukryć się przed
zimnym prysznicem. Wdzięczne i rozbawione
przedszkolaki zaśpiewały strażakom piosenkę o
ich pracy i wręczyły laurki. Jednak nie wróciły z
Olsztyna z pustymi rękami – każdy z nich

fot. B. Iwaszko

Autorowi, który wyróżnił trzech przedszkolaków,
najbardziej podobała się żaba. Jak
dowiedzieliśmy się później, zajęła w domu
honorowe miejsce.
Opracowanie tekstów:
Joanna Truszkowska, Anna Rok

Rodzinna Majówka w Ruszajnach. Z Gminnego Kalendarza Imprez...
przez sponsorów. Największą popularnością
wśród dzieci cieszyła się zjeżdżalnia
udostępniona przez „SKOK STEFCZYKA”,
która specjalnie do Ruszajn przyjechała aż z
Gdyni oraz wiele innych atrakcji. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. Jak na każdej majówce,
nie mogło zabraknąć kulinarnych przysmaków,
przygotowanych przez nasze mieszkanki.

fot. archiwum

W tym roku już po raz trzeci Rada
Sołecka wsi Ruszajny, dzięki wsparciu licznych
sponsorów, zorganizowała imprezę integrującą
mieszkańców sołectwa.
W bogatej ofercie programu znalazły
się między innymi: rodzinne rozgrywki w piłce
siatkowej, bieg przełajowy od przedszkolaka do
seniora, aukcja przedmiotów podarowanych

4

Rada Sołecka wsi Ruszajny dziękuje wszystkim
mieszkańcom, którzy przyczynili się do
przygotowania „Majówki” oraz sponsorom,
wśród których znaleźli się:
• Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie
• Olsztyńskie Zakłady Graficzne prezes Ryszard
Mackowiak
• Firma „PHILIPS” Piotr Lutarewicz
• Firma meblowa „Riwiera” prezes Krzysztof
Zadobiuk
• Firma „DERMIX” Leonid Guślakow
• „Hurtownia Narzędzi Metalex” Alicja
Kaczmarczyk
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W tym roku po raz pierwszy
dziewczyny z Ruszajn – Emilka, Ania i Ola
zaprezentowały swój repertuar wokalny. Nie
zabrakło też zespołu wokalnego z Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie.
Z roku na rok naszą imprezę odwiedza
coraz więcej sympatyków i miłośników imprez
plenerowych.
Rada Sołecka wsi Ruszajny
• Agnieszka i Michał Osieccy
• Transport Usługowy Ryszard Więsyk
• Izabela i Piotr Miłaszewicz
• Firma „GE SECURETY” Tomasz Żuk
• Sklep Budowlany ,,Pod Lipami” Marzena
Reinert
• Firma „ZIAJA” Wioletta Czubkowska
• Firma „JUMAR” Dystrybutor Lodów i
Mrożonek
• Firma „OCEAN” Agnieszka i Tadeusz
Malewscy
• Firma „JARMOT” Dariusz Jarosiewicz
• Katarzyna Szatkowska
• Mariola
i Marek Jakubiak
fot. S. Gontarski

Społeczeństwo

Sołtys wsi
o wsi i o sobie

fot. archiwum

Przed wybraniem mnie na sołtysa
nasłuchałam się od moich poprzedników
opowieści, które zmroziły moją krew w żyłach i
zniechęcały do wyrażenia zgody na
kandydowanie. Przede mną sołtysi w sołectwie
zmieniali się jak w kalejdoskopie. W spadku
przekazali mi obraz wsi beznadziejnej, w której
przeprowadzenie jakiejkolwiek inicjatywy
społecznej jest wielką sztuką. Jestem
mieszkanką Wójtowa już 30 lat. To jest moja
wieś. Tutaj będą mieszkać moje dzieci i wnuki.
Pomyślałam sobie, że jeżeli nie podejmę
wyzwania stojącego przed sołectwem, to mamy
w tej kadencji 4 lata do tyłu. Wieś moja, jak
każda inna w tej części gminy, jest noclegownią
dla większości jej mieszkańców. Wczesnym
rankiem ze wsi wyjeżdżają, a późnym
popołudniem wracają, dorośli oraz ich
potomstwo, przechowywane w tym czasie w
żłobkach, przedszkolach i szkołach Olsztyna.
Ludzie, pracując w pobliskiej metropolii, nie
mają czasu angażować się w rozwiązywanie
społecznych spraw. Wójtowo rozwija się w
bardzo szybkim tempie. Widać to wyraźnie
gołym okiem po ilości wybudowanych nowych
domów. Za budownictwem mieszkalnym nie
podąża infrastruktura. Społeczeństwo wsi jest
młode, z dużym odsetkiem dzieci i młodzieży.
Tym młodym rodzinom powinniśmy stworzyć
warunki do normalnego bytowania. Dzisiejsze
Wójtowo naszym dzieciom i dorastającej
młodzieży nie ma nic do zaoferowania. Nie ma
żłobka, przedszkola, szkoły, boiska sportowego,
świetlicy czy skweru, na którym mogłaby się
spotkać.

Pomysł na działanie
Po wyborze i przyjęciu funkcji sołtysa
dotarło do mnie otrzeźwienie. Zadałam sobie
pytania: Co ja tu będę robić? Z kim ja mam
działać, aby sprostać oczekiwaniom młodszej
części społeczeństwa? Uświadomiłam sobie, że
w Wójtowie nie ma kawałka ziemi, na której w
przyszłości można byłoby, zrealizować
niezbędne obiekty infrastruktury socjalnej. Z
myślą o przyszłości
udałam się do
Powiatowego Biura Geodezji z zamiarem
pozyskania mapy geodezyjnej Wójtowa i
znalezienia na niej wolnego kawałka ziemi.
Analizując mapę znalazłam na terenie,
należącym do Agencji
Własności Rolnej
Skarbu Państwa, kawałek ziemi o powierzchni

0.64 ha, który nadaje się na boisko sportowe,
plac zabaw i rekreacji. Moje starania w agencji i
gminie są na dobrej drodze. Jest szansa, że
jeszcze w tym roku wieś pozyska ten grunt.
Gmina podziela moje zdanie w sprawie naprawy
dróg we wsi. Aktualnie Biuro Projektów w
Olsztynie opracowuje projekt budowy drogi
wiejskiej Wójtowo- Nikielkowo. Termin jego
ukończenia przewidywany jest na 31 sierpnia br.
Realizacja tego projektu jest wprowadzona do
budżetu gminy na rok 2010. Projektem tym
będziemy się ubiegać o fundusze unijne w
ramach tzw. Schetynówki. Mam zapewnienie
burmistrzów, że w tym roku odcinek drogi ulicy
Migdałowej, prowadzący do przystanku MPK,

Pani na Wójtowie
– Maria Sidor
będzie naprawiony. Jest to ulica najczęściej
uczęszczana przez mieszkańców, w tym dzieci i
młodzież. Aby pomóc wsi i sobie w działaniu,
założyliśmy Stowarzyszenie „Wspólne

materialnie i sprzętowo.
W trosce o dzień dzisiejszy Wójtowa,
wspólnie przystąpiliśmy do estetyzacji wsi.
Zaproponowaliśmy czyn społeczny. Pierwsze
dwie akcje odbyły się w dniach 18 i 25 kwietnia.
Wzięło w ich udział po 30 osób, w tym w
przeważającej części młodzież. Trzecią akcję
zaplanowaliśmy na dzień 16 maja. Dotychczas
uporządkowane zostały rowy, małe placyki,
wycięte zostały zakrzaczenia. Na pozyskanych
skwerach, placykach dokonaliśmy nasadzeń
krzewów, kwiatów. Oko cieszy gdy się patrzy na
porządek zrobiony rękami młodych ludzi.
Ocena moja byłaby niepełna, gdybym nie
wspomniała o pierwszym chętnym społeczniku,
księdzu Krzysztofie Bumbul. On to, oprócz
własnej pracy, wsparł finansowo akcję czynową.
Za te pieniądze zakupiona została zieleń i
krzewy. Jest to nieoceniony człowiek, powiem
przede wszystkim człowiek, a później ksiądz.
On to na swych barkach dźwiga ciężar budowy
kościoła, zawsze znajduje czas dla każdego
potrzebującego porady lub rozmowy.
Moje sołtysowanie opiera się na
współdziałaniu i pracy wielu ludzi dobrej woli.
Jednym z nich jest członek Rady Sołeckiej pan
Leszek
Kalinowski, prowadzący stronę
internetową Wójtowa, zawodowo pracujący
jako profesor informatyki

Akcja pomocy pogorzelcom

fot. archiwum

Wójtowo”. Jako stowarzyszenie mamy większą
siłę przebicia i szansę na pozyskanie pieniędzy z
funduszy Unii Europejskiej. Aktualnie
przygotowujemy projekt do „Planu Odnowy
Wsi” w ramach PROW. W projekcie tym
chcemy zapisać naszą wizję i perspektywę, które
odmieniłyby w przyszłości nasze Wójtowo. Z
inicjatywy naszego stowarzyszenia jesteśmy po
rozmowach i wstępnych ustaleniach z
prywatnym właścicielem gruntów, który w
ramach uzgodnień z gminą wyraził chęć
przekazania wsi 0.90 ha ziemi pod boisko
sportowe. Dzięki wspólnym działaniom
możemy odnieść sukces. Na ten sukces pracują
członkowie Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia.
Do szczególnie aktywnych i oddanych sprawie
należy pan Krzysztof Górski – moja „prawa
ręka”, pan Mirosław Aleksiejuk nasz księgowy,
pan Damian Wasilewski oraz mieszkańcy ulicy
Leszczynowej. Wielką pomoc dostajemy od
naszych sponsorów i darczyńców. Serdeczne
słowa podziękowania kieruję do panów
D a r i u s z a Wa s i l e w s k i e g o , M i r o s ł a w a
Antoniewicza, Janusza Skowrońskiego. We wsi
jest wiele firm, których właściciele zapewnili
nas, składając deklaracje, że wszelkie
inicjatywy społeczne będą wspierać finansowo,
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U nas w Wójtowie mieliśmy pożar, w którym
jedna osoba straciła życie a trzy rodziny dach
nad głową. Powołałam komitet w celu
przeprowadzenia zbiórki publicznej na rzecz
odbudowy domu pogorzelcom. Na nasz apel
odpowiedziała nasza wieś i Nikielkowo. W
sumie w obu wsiach zebrano 2940,73 złotych.
Za te pieniądze zakupiliśmy trzy tony cementu,
tonę wapna i gładź gipsową. Towar przekazano
poszkodowanym. Pierwszej pomocy doraźnej
na nasz apel udzielił nasz miejscowy Caritas, w
skład którego wchodzi Rada Parafialna. Po
pożarze w odbudowie budynku wystąpiły
niespodziewane trudności. Połowa budynku
należała do Agencji Własności Rolnej Skarbu
Państwa. Mieszkali w nim najemcy, niezwiązani
z rolnictwem uspołecznionym. Dzięki
uprzejmości, wyrozumiałości i ludzkiemu
podejściu do nieszczęścia, dyrektor Agencji
zaakceptował wszystkie nasze propozycje z
uregulowaniem statusu prawnego i udzieleniem
pomocy poszkodowanym. W imieniu sołectwa
serdecznie jemu dziękuję. Zwróciliśmy się też z
apelem o solidarną pomoc do sołtysów naszej
gminy. Bardzo mnie zasmucił brak odzewu z ich
strony na nasz apel. Taka solidarność pomiędzy
nami powinna istnieć. Ba, nigdy nie wiadomo
czy, któregoś dnia nieszczęście nie przyjdzie do
nas.

Refleksja z sołtysowania
Na koniec podzielę się pewną
refleksją z dotychczasowego sołtysowania.
Powiem szczerze, sołtys ani na krok nie może
sobie odpuścić w swej pracy, musi ciągle
chodzić, przypominać, namawiać, wykłócać się,
negocjować i Bóg wie co jeszcze. Cieszy mnie,
że coraz więcej naszych mieszkańców powiada,
Wójtowo to nasza wieś, musimy o nią dbać
wszyscy.
Wysłuchał Jan Franciszek Krakowiak
(śródtytuły w tekście pochodzą od
redakcji)
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Informacje

XXXVII Sesja Rady Miejskiej – relacja z debaty
Absolutorium
27 kwietnia Rada Miejska odbyła
debatę nad wykonaniem budżetu za 2008 rok i
podjęła decyzję o udzieleniu burmistrzowi
absolutorium.
Przewodniczący Rady Miejskiej pani Elżbieta
Zacharewicz, zabierając głos powiedziała –
analizowaliśmy ten budżet w komisjach przez
ponad dwa tygodnie. Za solidną, rzetelną pracę
wszystkim radnym serdecznie dziękuję.
Szczegółowe sprawozdanie finansowe w
imieniu burmistrza Barczewa złożyła skarbnik
urzędu pani Dorota Kondratowicz.
Burmistrz Lech Nitkowski
przedstawił sprawozdanie z wykonania zadań
rzeczowych, natomiast komisje Rady i
Regionalna Izba Obrachunkowa
zaprezentowały opinie o budżecie i pracy
burmistrza za miniony, 2008 rok. Komisja
Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o
złożonym sprawozdaniu.
Również Regionalna Izba Obrachunkowa
wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez
Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w
Barczewie wniosku o udzielenie burmistrzowi
Barczewa absolutorium za wykonanie budżetu
za 2008 rok. Następnie sprawozdawca Komisji
Rewizyjnej, pani Marianna Sawoń, postawiła
wniosek o udzielenie przez Radę Miejską
absolutorium burmistrzowi Barczewa z tytułu
wykonania budżetu za 2008 rok. Rada Miejska,
w głosowaniu jawnym, jednogłośnie, przy

Kompleksowe wsparcie polityki
społecznej w Gminie Barczewo
W maju w gminie Barczewo
rozpoczęło się wielkie badanie ankietowe. Jego
wyniki mają pomóc w opracowaniu strategii
rozwiązywania problemów społecznych w
gminie. Docelowo 580 mieszkańców zostanie
zapytanych o to, jak im się żyje. Osoby te
zostaną wylosowane, a do ich domów zawitają
ankieterzy. Udział mieszkańców w badaniu jest
bardzo ważny. To najlepszy sposób na poznanie
ich rzeczywistych potrzeb oraz problemów.
Wszystkim osobom, które wezmą udział w
badaniu gwarantujemy całkowitą
anonimowość.
Poza badaniem ankietowym zostaną
przeprowadzone wywiady z przedstawicielami
instytucji i organizacji, działających na terenie
gminy Barczewo. Odbędą się także spotkania z
mieszkańcami, podczas których zostaną
zaprezentowanie wyniki prac badawczych.
Badanie potrwa do lutego 2010 r.
N
a
podstawie wyników ankiet i wywiadów zostanie
opracowana gminna strategia rozwiązywania
problemów społecznych. Diagnoza
jest
realizowana przez Urząd Miejski w Barczewie
we współpracy z Fundacją Rozwoju
Demokracji Lokalnej Ośrodek w Olsztynie. Jest
w całości finansowana ze środków unijnych z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Projekt został wysoko oceniony przez
Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Olsztynie, co zaowocowało dofinansowaniem w
wysokości blisko 260 000 złotych.
Jakub Żywicki
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obecności 12 radnych, udzieliła burmistrzowi
Lechowi Nikowskiemu absolutorium za rok
2008.
Po głosowaniu Lech Nitkowski
podziękował radnym za pozytywną ocenę jego
pracy. Jednogłośna decyzja Rady jest dla mnie
wielką satysfakcją i uznaniem tego, co robię –
powiedział.
Interpelacje radnych
Radny Bogdan Matłoka z Ruszajn interpelował
w następujących sprawach:
1. Dokonania wycięcia drzew na skrzyżowaniu
dróg wiodących do Jezioran i Tuławek
(skrzyżowanie jest niebezpieczne, natomiast
widoczność – ograniczona).
2. Zabezpieczenia przed dewastacją obiektu po
byłej kotłowni w miejscowości Niedźwiedź
(postulował przeznaczyć ten obiekt na cele
mieszkalne).
Radny Ryszard Kulesza z Odryt interpelował w
sprawach:
1. Budowy chodnika we wsi Kierźliny.
2. Zrobienia porządku ze śmieciami nad
brzegiem jeziora w Kierzlinac (przy okazji
postulował, aby wykorzystać do prac
porządkowych osoby pobierające zasiłki
socjalne z gminy).
3. Uregulowania statusu prawnego szamba we
wsi Odryty.
4. Postulował, aby sołtysi i organizatorzy zebrań
wiejskich powiadamiali radego o ich terminach.
5. Zapytał dlaczego w gazecie samorządowej
„Wiadomości Barczewskie” nie mogła się
ukazać informacja od radnego, którą sam
osobiście napisał i dostarczył kolegium
redakcyjnemu. Zapytał czyja to gazeta i komu
służy.
Radny Jan Połowianiuk z Barczewa w ramach
interpelacji zapoznał Radę z listem wyborcy,
który został przesłany na jego adres. Wyborca,
młody człowiek, prosi Radę o wybudowanie w
Barczewie skate-parku. Jest to inwestycja
niedroga, dająca młodzieży alternatywne

spędzanie wolnego czasu.
Radna Alina Jakończuk z Barczewa
interpelowała w sprawie zagospodarowania
obiektu byłego szpitala w Barczewie. Zapytała,
obecną na sesji, radną do Rady Powiatu panią
Krystynę Szter o stanowisko starostwa w tej
sprawie.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych
Radna do Rady Powiatu Krystyna Szter
poinformowała, że Zarząd Sejmiku przekazał
obiekt poszpitalny w Barczewie do dyspozycji
starostwu olsztyńskiemu. Starosta planuje
utworzyć w nim ośrodek prowadzący
długotrwałą opiekę nad przewlekle chorymi.
Przewodniczący Elżbieta Zacharewicz
powiedziała o oczekiwaniach starosty, jakie
stawia do spełnienia przed prowadzącym obiekt
intensywnej opieki – potrzeba 5 milionów
złotych, aby go zagospodarować. Przewiduje
się, że prace adaptacyjne w obiekcie potrwają
dwa lata.
W kolejnym punkcie sesji, burmistrz
Lech Nitkowski odniósł się do interpelacji
radnych. Odpowiadając radnemu Ryszardowi
Kuleszy powiedział – w Kierzlinach jest droga
powiatowa. Powinnością starosty powiatu jest
wybudować na niej chodnik. Należy przekonać
Radę Powiatu do projektu budowy chodnika.
My, jako gmina, możemy się włączyć w jego
realizację na zasadzie współfinansowania, pół
na pół funduszy powiatu i gminy. W kwestii
porządku nad brzegami jeziora oświadczył
krótko – zrobimy. W sprawie szamba Lech
Nitkowski uważa, że wina leży po stronie
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
która wyodrębniła i przekazała obiekt bez
przyległego pasa ziemi. Zwrócę się do Agencji z
propozycją wyprostowania sprawy –
powiedział.
Za ciekawą inicjatywę burmistrz uznał
propozycję budowy w Barczewie skate-parku.
Jan Krakowiak

Spacerkiem po gminie
Susza w ogródku - kłódka na kranie
Mieszkaniec Ruszajn zwrócił moją uwagę na
problem wody w gospodarstwie domowym.
Kiedyś, gdy jego dom nie był podłączony do
sieci kanalizacyjnej, często korzystał z ujęcia
wodnego, czerpiąc wodę do podlewania roślin
w ogródku. Dzisiaj tego nie robi, gdyż woda
pobrana na cele ogrodnicze jest ośmiokrotnie
droższa niż była dawniej. Jego gospodarstwo
domowe jest rozliczane wg zasady ilość
pobranej wody równa się ilości
odprowadzonych ścieków. Problem dotyczy
mieszkańców wsi, którzy podłączeni są do
kanalizacji sanitarnej. Podlewając czystą
wodą ogródek płacą równocześnie za ścieki,
których nie wytwarzają. Mój rozmówca
proponuje zainstalowanie osobnego ujęcia
licznikowego wody na cele ogrodnicze. W jego
obejściu gospodarczym taka możliwość, z
technicznego punktu widzenia, istnieje.
Tegoroczna wiosenna susza dowiodła, że na
wsiach brakuje wody do podlewania i dla
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inwentarza. Zasygnalizowany problem
kierujemy do przemyślenia prezesowi Zakładu
Wodociągów i Kanalizacji. Jest potrzeba
rozszerzenia usług przez firmę. Opisany
problem dotyczy niejednej osoby, niejednego
gospodarstwa domowego w niejednej wsi.
Żałosny widok
Od miesiąca na naszych ulicach, drogach w
mieście i na wsiach widać brygady
porządkowe. Widać je z daleka, bo robotnicy
są poubierani w pomarańczowe kamizelki
ochronne. Przez dwie godziny obserwowałem
ciężką pracę naszych dzielnych robotników. Z
obserwacji, jej zapisu fotograficznego wynika,
że w brygadzie zatrudnieni byli ludzie
zmęczeni, chorzy, którym lekarz miast wysiłku
zalecił rekreację.
Oto kadry z pracy brygady: miejscowość –
Barczewo, miejsce pracy – ulica Słowackiego,
data – 15 maja 2009 r., czas obserwacji – od
11.00 do 13.00,
stan osobowy – 4 robotników, czas pracy, tj.
Ciąg dalszy na str.10

Sądy, wnioski, opinie...

Wypowiedzi nie napawały optymizmem...
Z inicjatywy burmistrza Barczewa
oraz Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego 31
marca br. w sali konferencyjnej Gimnazjum nr
1 w Barczewie
odbyło się spotkanie z
pracodawcami naszej gminy. W spotkaniu
uczestniczyli zaproszeni goście: starosta
Powiatu Olsztyńskiego Mirosław Pampuch,
dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Janina
Migdalewicz, przedstawiciele wojewody,
Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego, Biura Pośrednictwa Pracy.
Barczewski samorząd reprezentowany był
przez przewodniczącego Rady Miejskiej w
Barczewie Elżbietę Zacharewicz. Porządek
obrad obejmowały: wystąpienie
wprowadzające burmistrza Barczewa,
informacje o rynku pracy, w tym działania
Urzędu Pracy Powiatu Olsztyńskiego na rzecz
pracodawców, diagnozowanie skutków
kryzysu gospodarczego na terenie
gminy Barczewo, a także informację na
temat Lokalnej Grupy Działania
„Południowa Warmia” i możliwości
pozyskania środków zewnętrznych na
prowadzenie działalności gospodarczej.
Nawiązaniem do merytorycznej
dyskusji o symptomach pogłębiającej
się recesji gospodarczej, związanej ze
światowym kryzysem finansowym i
wskutek tego coraz trudniejszym
położeniem wielu firm na terenie
naszego województwa, powiatu i gminy, był
zaprezentowany przez burmistrza Lecha
Nitkowskiego list od Wojewody WarmińskoMazurskiego.

Bombardujące informacje medialne o kryzysie
często odbieramy jako przesadzone.
Zachowania firm, z którymi współpracujemy,
wyglądają w taki sposób, że każdy bacznie
obserwuje i sonduje swojego kontrahenta.
Dbamy, aby nasze należności były ściągalne.
Coraz trudniej o klientów. Dobrze się
współpracuje z firmami, które eksportują. Euro
jest tak wywindowane, że eksportujący są
wydolni finansowo. Firmy pracujące na rynku
krajowym coraz trudniej uzyskują kredyt
obrotowy. Są większe wymagania w banku. Od
listopada spadło zapotrzebowanie na nasze
usługi i towary. Czekamy wiosny, gdyż z
wiosną zawsze następuje ożywienie.
- Henryk Różycki (przedsiębiorca barczewski)
– W Polsce od kilku lat trwa mordowanie
polskich przedsiębiorstw. Polega to na tym, że
najpierw się tworzy dziurawe prawo, które w

- Krzysztof Kacprowicz (przedsiębiorca) – Ja
chciałbym zaapelować do gości dzisiejszej
narady. Nie traktujcie nas jako elementy
podejrzane! Prowadzę firmę już 19 lat. W
okresie trzech lat dwukrotnie korzystałem z
różnego rodzaju dotacji. Nie były to środki
pomocowe. Na okoliczność ich rozliczenia
musiałem przedstawić 4 faktury, w których
było 120 pozycji do wypełnienia. Dla
niektórych urzędników lepiej by było, gdyby
nas nie było. Taka jest opinia większości
przedsiębiorców. Ja miałem to nieszczęście, że
zarejestrowałem się na portalu elektronicznym
Urzędu Statystycznego. Przed rejestracją
składałem sprawozdanie raz w roku na trzech
stronach. Po rejestracji dostaję zapytania 3-4
razy w miesiącu do wypełnienia ankiet Urzędu
Statystycznego. Średnia wielkość ankiety 3-4
strony. Przypuszczam, że radosnej twórczości
urzędników nikt nie kontroluje.
- Zbigniew Szczepański
(przedsiębiorca) – Prowadzę firmę
produkcyjną. Chciałbym powiedzieć o
nieuczciwej konkurencji. Dotyczy to w
szczególności usług. Prowadzę zakład,
muszę mieć zarejestrowany lokal,
zatrudniać robotników, opłacać podatki i
wszelkie zobowiązania. Jak mam
konkurować z kimś, kto w jakiejś
drewutni uruchomił usługi i chałturzy?
Może urzędy skarbowe zajęłyby się ta sferą
działalności gospodarczej?
- Michał Szumiel (prezes Spółdzielni
Inwalidów) – Jestem długoletnim prezesem
spółdzielni. Tematem dzisiejszego spotkania
jest bezrobocie i metody jego zapobiegania..
Zastanawiam się, co mam zrobić z ludźmi,
którzy stracą pracę. Taka sytuacja kształtuje się
u nas. To nieprawda, że kto pracuje w eksporcie
ma się dobrze. Moja firma eksportowała
olbrzymią ilość towarów. Rynek eksportowy na
zachód się załamał. Mam szerokie kontakty w
całej Europie i połowie świata. W interesach nie
ma ruchu. Od miesiąca nie dostaliśmy żadnego
zamówienia. Jesteśmy zmuszeni ograniczyć
dotychczasowe zatrudnienie, już 30 osób
przeszło na pracę w wymiarze ½ etatu. Jeżeli
nie będzie jakiejś formy wsparcia, to zaistnieje
konieczność odprowadzenia na garnuszek
gminy 50 osób. Informuję o tym pana
burmistrza. Należałoby się zastanowić
wspólnie, jak pomóc utrzymać zakład pracy na
chodzie.
Starosta Olsztyński zgodził się z
poglądami przedsiębiorców w kwestii
funkcjonowania tzw. szarej strefy i
konieczności jej skontrolowania.
Poinformował zebranych, że trwają intensywne
prace legislacyjne dążące do utrzymania
istniejących miejsc pracy. Są propozycje dopłat
do wynagrodzeń w sytuacji, kiedy występują
przestoje w zakładach pracy. Interwencja
państwa byłaby zasadna i konieczna na
przykład w wymienionej Spółdzielni
Inwalidów. Wysłanie ludzi na urlop
współfinansowane przez Urząd Pracy byłby dla
zakładu pomocą. Takie sprawy powinny być
rozwiązywane jak najszybciej.

Gospodarskie
spotkanie

Kryzys w powiecie
Od stycznia obserwujemy rosnące
bezrobocie w kraju, powiecie i mieście Olsztyn.
Dzieje się coś niedobrego. Widocznym
znakiem kryzysu powinny być zwolnienia
grupowe. Na razie tego nie obserwujemy i nie
stwierdzamy jednoznacznie. Wzrost
bezrobocia jest przede wszystkim wynikiem
wygaśnięcia umów o pracę na czas określony.
Nie są to zwolnienia grupowe. Jest to
likwidacja stanowisk pracy. Obserwujemy
spadek ofert o zatrudnieniu od pracodawców.
Od stycznia przybyło nam 1300 osób
bezrobotnych. Przyczyną bezrobocia mogą być
zmienione przepisy, które stanowią, że od
lutego br. Urząd Pracy płaci składkę za każdego
zarejestrowanego. Stopa bezrobocia rośnie. W
Olsztynie nieznacznie, kosmetycznie, w
powiecie natomiast jest niższa niż w
województwie. Tempo wzrostu bezrobocia w
gminie barczewskiej jest wyższe niż w
powiecie. Między innymi Zakład Ogrodniczy
Łęgajny zgłosił nam poważną ilość osób
odchodzących na bezrobocie. Mimo że nie
zaobserwowaliśmy zwiększonego powrotu
naszych rodaków z zagranicy, robi się ciasno na
rynku pracy – zrelacjonowała sytuację na rynku
pracy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
Janina Migdalewicz.

Wypowiedzi barczewskich
p r ze d s i ę b i o rc ó w ró w n i eż n i e
napawały optymizmem
Mirosław Kozłowski (przedsiębiorca
barczewski, właściciel firmy transportowej) –

sposób jasny i zdecydowany nie chroni i nie
gwarantuje zapłaty za wykonanie usługi
zleceniobiorcom. Widziałem upadające polskie
firmy, które współpracują z firmami, mającymi
specjalne uprawnienia, jakich niestety nie
posiadamy. Każda spółka działająca w
Specjalnej Strefie Ekonomicznej powinna być
sprawdzana przez Urząd Skarbowy, czy jest
dobrym płatnikiem za zakontraktowaną usługę.
Polscy przedsiębiorcy mali i średni mają
trudności z uzyskaniem usługi prawnej. Jest
ona często droga i niefachowa. W sporze z
kancelariami potężnych firm przegrywamy.
- Robert Hestkowski (przedsiębiorca branży
meblarskiej) – Jestem przedstawicielem firmy,
która eksportowała meble na rynki Europy.
Zgadzam się z poglądem mego przedmówcy, że
eksport teraz lepiej funkcjonuje ze względu na
kurs euro. Ze względu na kurs walut nasze
społeczeństwo zadłuża się coraz bardziej.
Zaczynamy odczuwać skutki tego zadłużenia.
Gdy był przyrost dochodu narodowego w skali
5–6%, nikt na zadłużenie nie zwracał uwagi. Ja
prowadzę firmę od 1996 roku, w której
zatrudnionych było 925 ludzi. Ona niestety
padła. Na jej zgliszczach powstała nowa.
Pomimo starań wszelkich urzędów, które
próbowały nas zniszczyć, udało się przetrwać.
Dzisiaj zatrudniam 130 osób. Przez 14 lat mojej
działalności gospodarczej, co roku miałem
wizyty urzędników skarbowych, którzy na mój
zakład nakładali kary pieniężne od kilku tysięcy
złotych do 1,5 miliona. Nie ma roku, żeby nie
było kontroli w mojej firmie, czy to z Urzędu
Skarbowego, ZUS-u, Inspekcji Pracy. Mam
wielu znajomych w świecie biznesu,
przedsiębiorców, którzy obracają miliardami
euro. Od nich nie słyszałem o częstych
kontrolach.
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Społeczeństwo
Drużyna Harcerska im. Marii ZientaryMalewskiej zorganizowała uroczystość z okazji
70-lecia powstania Związku Harcerstwa
Polskiego. 10 listopada 1992 roku miała miejsce
akademia z okazji Dnia Niepodległości, a dwa
Historia ostatniego kina „Legenda” w LEGENDA”. Niektórzy do dziś nie wiedzą, lata później – spotkanie z Adamem
Barczewie nie jest odległa. Wcześniej, w okresie dlaczego oszklona ściana południowa kina Hanuszkiewiczem, aktorem Teatru Nowego w
niemieckim, w miejscu na którym wybudowano znajduje się po stronie północnej.
Warszawie. Na scenie gościły wokalne zespoły
kino, znajdowała się kawiarnia ogrodowa. Jej
Zainteresowanie filmem na dużym muzyczne i soliści. Odbył się Finał Wielkiej
ostatnim właścicielem, po styczniu 1945 roku, ekranie było tak wielkie, że do roku 1964 w Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego
był Leon Roszka.
mieście funkcjonowały dwa kina: „Legenda” i wystąpiły zespoły: „Kleks”, „Nastyle”, „Aqrat”,
Zaczynając historię kina w Barczewie, „Venus”, które dwa lata później zaprzestało „Izba” i „Transkabel”. Zorganizowano: I
cofnijmy się do lat powojennych. Pierwsze działalność. Pierwszą załogę kina „Legenda” Dziecięcy Festiwal Solistów i konkurs o tytuł
seanse w mieście zaczęto organizować za tworzyli: Bogdan Szachniewicz – kierownik, Miss Warmii i Mazur. Występowały: grupa
pośrednictwem kina objazdowego. Filmy Feliks Hermański – operator kinowy, Wanda rockowa „Kaschana”, zespoły „Czerwone
początkowo wyświetlano w lokalu przy ul. Dubielewicz – kasjerka i Franciszka Sławińska Gitary” i „No To Co”. Odbywały się spektakle
Mickiewicza 16, a następnie w
teatralne i inne.
świetlicy milicji i ORMO, u zbiegu ulic
Kiedy wzrosły koszty
Kościuszki i Mickiewicza. Pierwszym
utrzymania kina, Zarząd Miasta Barczewa
stacjonarnym kinem w Barczewie było
postanowił nie godzić się na proponowaną
kino więzienne. Mieściło się ono w
podwyżkę czynszu. Wiązało się to z
budynku przy ul. Klasztornej 5a, tuż
rezygnacją z dzierżawy kina i zaprzestania
nad Stawem Więziennym. Potem
z dniem 31 stycznia 1992 roku
aparaturę przeniesiono do budynku
wyświetlania filmów. Dzień ten przeszedł
dawnej plebanii ewangelickiej przy ul.
do historii naszego miasta jako data
Grunwaldzkiej 13 (w tym czasie
zakończenia działalności jedynego kina.
budynek przejęło więzienie). W
Rozmowy trwały dokładnie rok. W
styczniu 1956 roku kino otrzymało
styczniu 1993 roku władze miasta
oficjalną nazwę „Venus”.
ponownie rozpatrzyły sprawę i 26 stycznia
Na zbliżający się jubileusz
1993 roku podpisały umowę dzierżawy
sześćsetlecia nadania naszemu miastu
kina „Legenda” z aparatem filmowym do
praw miejskich, miejscowe władze
wyświetlania filmów dla dzieci i młodzieży
postanowiły wybudować nowe kino.
szkolnej. Miała to być dziesięcioletnia
Instytucja Filmowa „Neptun-Film” w
umowa, oddająca kino we władanie
Gdańsku oddział w Olsztynie, decyzją
Miejskiego Ośrodka Kultury w Barczewie.
fot.
archiwum
wojewody, nieodpłatnie nabyła prawa
W ten sposób próbowano wykorzystać
wieczystego użytkowania gruntów, a po – bileterka. Potem kierownikiem kina została obiekt z myślą o uczniach szkoły podstawowej,
Wanda
Dubielewicz,
a
po
niej
do
1989
roku
wybudowaniu obiektu, stała się właścicielem
którzy mogliby oglądać filmy, czy uczestniczyć
budynku kina. Budowę zlokalizowano na Feliks Hermański. Kolejnymi operatorami w koncertach filharmonii. Natomiast hol
k
i
n
o
w
y
m
i
b
y
l
i
:
K
o
z
ł
o
w
s
k
i
,
Ry
s
z
a
r
d
wzgórzu, za dawną restauracją „Pod Strzechą”
wykorzystano na działalność handlowoLeona Roszka. Znajdował się tam plac, na Beślerzewski i Jerzy Pękalski, natomiast Wanda użytkową. Sala kinowa, oprócz wyświetlania
Liberda
(Fronczak)
–
kasjerką,
a
Maria
Kozak
–
którym stał parterowy budynek z dużą salą,
filmów dwa razy w tygodniu i poranków dla
gdzie odbywały się różne imprezy, a całość bileterką.
dzieci,
służyła m. in. do prób i występów
Oprócz seansów filmowych, w sali
ogrodzona była choinkami. Wówczas,
zespołów artystycznych. Na scenie miały swoje
kinowej
odbywało
się
wiele
oficjalnych
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w
próby grupy zespołowe m. in.: „Quodlibet” i
Barczewie zaplanowało otwarcie kina na dzień uroczystości. Pierwsza związana była z „Joy”, a także zespół „ciężkiego” rocka czy
jubileuszem
600-lecia
nadania
praw
miejskich,
22 lipca 1962 roku. Niestety, władze partyjne
kapela podwórkowa.
postawiły na swoim i emisją filmu „Młode lwy”, kolejna, 20 listopada 1966 roku, z przekazaniem
Mimo iż 17 lutego 1993 roku władze
sztandaru
dla
miejscowej
Szkoły
Podstawowej.
uruchomiły kino 20 stycznia 1963 roku, czyli w
miasta
przejęły
nieodpłatnie od Neptun-Film
rocznicę wyzwolenia Olsztyna. Kino miało salę Były akademie, w tym pierwszomajowe, zbędne grunty, to jednak budynek kina nadal
spotkanie
pokoleń
pod
hasłem
„Byliśmy,
na 270 miejsc, a biały, panoramiczny ekran robił
pozostawał w rękach instytucji filmowej. W tym
na widzach imponujące wrażenie. Była to jesteśmy i będziemy”, uroczysta Sesja z okazji samym czasie dalsze dzierżawienie budynku
Święta
Odrodzenia
Polski.
Swoje
święto
betonowa budowla, na której umieszczony był
stało się dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i
kolorowy neon, tworzący napis: „KINO obchodzili funkcjonariusze Służby Więziennej, Turystyki nieopłacalne, a liczba widzów na
odbył się także Dzień Edukacji Narodowej, 26
seansach filmowych równała się liczbie palców u
rąk. Ostatecznie 30 maja 1996 roku MOKSiT
zrezygnował z dalszego korzystania z obiektu.
Jeszcze tego samego roku Neptun-Film w
Śladami Feliksa Nowowiejskiego - nowe odkrycia
Gdańsku oddał obiekt w ręce prywatnego
Tablica Feliksa Nowowiejskiego w Krakowie cz. 3
dzierżawcy. Po dokonaniu wewnętrznej
Redakcja „Wiadomości Barczewskich” informuje Państwa, że Kancelaria Prezydenta Miasta przebudowy, nowy użytkownik dostosował
Krakowa wystąpiła do pana prof. dra hab. Karola Musioła, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego powierzchnię kina do potrzeb bardziej
oraz pana prof. dra hab. Michała Śliwy, rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji kameralnych i rozrywkowych z kawiarenką w
Narodowej w Krakowie, z pismem o przystąpieniu do projektu oznakowania na terenie miasta środku, zmieniając nazwę obiektu na „Legenda i
budynków, w których mieszkały lub przebywały osoby sławne. Zaproponowano także nawiązanie Pakt”. Było kino, a obok siłownia „Pakt”,
współpracy z uczelniami, polegającej na opracowaniu przez studentów odpowiedniej dokumentacji.
solarium, aerobik, a w sobotę organizowano
Kamienica zlokalizowana przy Rynku Dębnickim 8 położona jest na dwóch parcelach. Prawo do dyskoteki. Z początkiem 2001 roku zmienił się
dysponowania tymi nieruchomościami ma 14 współwłaścicieli – osób fizycznych oraz 27 dzierżawca. Działała kawiarnia, pub i dyskoteka,
współużytkowników wieczystych, w tym większość osób fizycznych. Aktualnie prowadzone są a chętni mogli obejrzeć ciekawsze filmy.
działania zmierzające do ustalenia danych teleadresowych powyższych współwłaścicieli i Niestety tak jak wszystko, tak i miłość do kina
użytkowników wieczystych oraz zarządcy budynku, z którymi podjęte zostaną rozmowy na temat zaczęła przemijać. W niedługim czasie
uzyskania wstępnej zgody na ewentualny montaż wnioskowanej tablicy.
zaprzestano wyświetlania filmów.
Redakcja
Wojciech Zenderowski

Nostalgia zatrzymana w kadrze
Legenda o kinie „LEGENDA”
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Historia
Barczewskie Kalendarium

Rewitalizację czas zacząć

Maj

Historia zawieszona na słupie
W czasach niemieckich Wartembork
mógł się pochwalić trzema słupami
reklamowymi. Wszystkie stały w części starego
miasta. Pierwszy przy ratuszu, od strony
południowo-wschodniej, drugi u zbiegu
dzisiejszych ulic Grunwaldzkiej i Mickiewicza,
natomiast trzeci po lewej stronie, przy
dzisiejszej ul. Mickiewicza tuż przy Zielonym
Moście. Wszystkie trzy były wykonane w
formie okrągłego, betonowego walca z
daszkiem. Z historii wiemy, że pierwszy słup
reklamowy stanął przy ratuszu. Był najstarszy,
sprzed 1900 roku. Dotrwał do roku 1946. Nie
wiadomo kiedy postawiono drugi, u zbiegu ul.
Grunwaldzkiej i Mickiewicza, jednak podzielił
on los pierwszego. Trzeci słup na reklamy, przy
Zielonym Moście, został zatwierdzony i
wykonany w sierpniu 1934 roku. Ze wszystkich
trzech, przetrwał tylko ten, ale starość odchyliła
go od pionu.
Obok miejscowej gazety
„Wartenburger Zeitung”, zamieszczane na nim
były przede wszystkim informacje z Magistratu,
ale także o uroczystościach, imprezach,
zabawach w Miejskiej Hali czy w Domu
Niemieckim, nekrologi, drobne ogłoszenia o

olsztyńskiego Horsta Güntera Benkmanna,
nakazujące opuszczenie miasta przez ludność
cywilną i wszystkie urzędy. Zarówno te plakaty,
jak i urzędowe obwieszczenia budziły wśród
mieszkańców trwogę.
Potem, po przejęciu władzy przez
polską administrację, na słupach pojawiły się
obwieszczenia powiadamiające mieszkańców o
wprowadzeniu sądów doraźnych, pod które
podlegały zabójstwa, branie łapówek przez
urzędników, kradzieże, szabrownictwo czy akty
gwałtu, a także o sposobach zapobiegania
zarażeniu się tyfusem. Nie zdążyły one jeszcze
wyblaknąć, kiedy pojawiły się kolejne. 1
czerwca 1945 roku Antoni Ratajski powiesił
swoje obwieszczenie o uruchomieniu zajęć
szkolnych. W październiku 1945 roku
zamieszczono obwieszczenie starosty
powiatowego, wzywającego ludność niemiecką
do dobrowolnego opuszczenia miasta. Potem
Franciszek Iwanowski podał informację o
organizowanych kursach repolonizacyjnych, a
później o otwarciu biblioteki. Na słupie znalazły
się także informacje o zwalczaniu stonki
ziemniaczanej i wiele, wiele innych.
Tyle krótka historia. I tu rodzi się

Na fotografii, widać rusztowania i robotników krzątających się przy słupie reklamowym..

kupnie i sprzedaży. W okresie nazizmu, nie
zabrakło plakatów mówiących o
niezwyciężonym niemieckim żołnierzu lub o
organizowanych uroczystościach z okazji
urodzin Führera, czy święta narodowego. 21
stycznia 1945 roku pojawiły się zgoła inne
plakaty. Pierwszy z napisami: „Alles gegen den
Feind!” (Wszystko przeciw wrogowi!),
natomiast drugi „Wir kapitulieren nie!” (Nigdy
nie skapitulujemy!), oraz urzędowe
obwieszczenie, podpisane przez starostę

fot. P. Herrmann

pytanie, czy w ramach rewitalizacji, nie
należałoby pomyśleć o naprawie jedynego,
przedwojennego słupa reklamowego,
znajdującego się przy Zielonym Moście?
Wystarczyłoby chociaż postawić go do pionu.
Czy nie warto także pokusić się o ustawienie
przy ratuszu słupa reklamowego, który dawniej
był nieodłącznym elementem starówki?
Wojciech Zenderowski
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1.05.1900 – jak donosiła „Gazeta Olsztyńska”,
pociąg pospieszny z Wystruci przez Olsztyn do
Berlina nie będzie zatrzymywać się na stacji w
Wartemborku.
1.05.1934 – w Wartemborku, z powodu
niemieckiego Święta Pracy, w miejscowej
szkole zorganizowano stosowną uroczystość.
1.05.1947 – w Barczewie ukazał się w
sprzedaży pierwszy numer „Życia
Olsztyńskiego” dodatku do „Życia Warszawy”.
1.05.1994 – w Barczewie, w rocznicę 630-lecia
miasta odbyło się uroczyste poświęcenie
sztandaru miasta.
2.05.1948 – w Barczewie, w Biegu
Narodowym, pierwsze miejsce zajął Edward
Gryta, funkcjonariusz Zakładu Karnego.
2.05.2001 – ukazał się nowy folder o
Barczewie.
3.05.1985 – w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Barczewie z okazji 194 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja zorganizowano
uroczystą akademię.
3.05.1995 – po raz pierwszy w powojennej
historii miasta, przed ratuszem wywieszono
niebiesko-białe flagi miejskie.
4.05.1987 – przy ul. Olsztyńskiej w Barczewie
oddano do użytku nowo wybudowany „Dom
Strażaka”.
5.05.1544 – pożar zniszczył doszczętnie
Barczewo – spłonął dach zamku, wieże obronne
na murach miasta, a z kościoła ocalały tylko
mury magistralne.
6.05.1904 – Feliks Nowowiejski otrzymał
nagrodę im. G. Meyerbeera Królewskiej
Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie.
6.05.1967 – w Barczewie otwarto Stację
Pogotowia Ratunkowego.
7.05.1999 – Szkole Podstawowej w Lamkowie
nadano imię Franciszka Szczepańskiego.
9.05.1985 – w Barczewie odsłonięto pomnik
poświęconym radzieckim żołnierzom, którzy
wyzwolili miasto.
10.05.1946 – w Olsztynie, Spółdzielnia
„Społem” zorganizowała dwutygodniowe
kursy buchalteryjne dla kandydatów z powiatu
olsztyńskiego.
12.05.1974 – niedziela w Barczewie, była
dniem czynu partyjnego.
12.05.2000 – kino „Legenda” w Barczewie
gościło 15 finalistek regionalnego konkursu o
tytuł Miss Warmii i Mazur.
13.05.1902 – do Domu Karnego w
Wartemborku przywieziono koleją z Raciborza
na Śląsku 80 skazanych, których pilnowało 7
dozorców i oddział żołnierzy.
13.05.2006 – Gimnazjum nr 1 w Barczewie
nadano imię i sztandar „Ziemi Warmińskiej”.
14.05.1935 – w szkole polskiej w Skajbotach
nie odbyły się zajęcia z powodu uczestnictwa
nauczyciela w nabożeństwie żałobnym za duszę
zmarłego marszałka Piłsudskiego.
14-15.05.1983 – w Opolu powstał Krąg
Seniorów b. ZHP w Niemczech. W skład Rady
wybrano m.in. Augustyna Banię z Barczewa,
który był jednym ze współzałożycieli.
16.05.1949 –w Olsztynie ukonstytuował się
Wo j e w ó d z k i K o m i t e t d o w a l k i z
Analfabetyzmem.
Ciąg dalszy na str.10
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Społeczeństwo
Nie wierzę politykom

Ciąg dalszy ze str.9

Barczewskie Kalendarium

17.05.1951 – młodzież z Barczewa brała udział
w zbieraniu stonki ziemniaczanej – jako „zarazy
imperializmu amerykańskiego”.
18.05.1923 – w Lesznie urodziła się Małgorzata
Radtke, późniejsza wychowawczyni
przedszkola w Lesznie i Giławach,
współautorka kroniki Leszna.
18.05.1989 – w parafii św. Anny w Barczewie
do sakramentu bierzmowania przystąpiło 328
osób.
21.05.1999 – pomiędzy powiatem olsztyńskim i
powiatem Osnabrück, została podpisana
umowa o współpracy.
22.05.1870 – został wmurowany kamień
węgielny pod budowę nowego kościoła
ewangelickiego w Barczewie.
22.05.1945 – z Warszawy przybył do Olsztyna
pierwszy transport przesiedleńców, z których
większość skierowano do dzisiejszego
Barczewa.
25.05.1364 – bp. Jan Stryprock nadał przywilej
lokacyjny dla wsi Mokiny.
25.05.1929 – do Królewca (Prusy Wschodnie),
po raz pierwszy przybył Adolf Hitler.
25.05.1947 – w Tumianach wyremontowano
zniszczoną podczas wojny kaplicę poświęconą
czci św. Michała Archanioła.
26.05.1962 – w Olsztynie powołano do życia
Stowarzyszenie Miłośników Muzyki im.
Feliksa Nowowiejskiego.
28.05.2005 – w Barczewie odbył się po raz
pierwszy Jarmark Organizacji Pozarządowych.
29.05.1919 – w Klebarku Wielkim urodziła się
Jadwiga Hosenberg, ostatnia z rodu
Liszewskich, założycieli „Gazety
Olsztyńskiej”.
31.05.1519 – Mikołaj Kopernik, jako
administrator kapituły warmińskiej, nadał
prawo lokacyjne osadnikowi imieniem Alex z
Kierźlin.
Wojciech Zenderowski

Jak „obcy” dbają o nasze interesy?
Jako dziennikarz z obowiązku
słucham polityków i działaczy samorządowych.
Uczestniczę w spotkaniach i naradach. Słucham
i piszę to, co słyszę, a słyszę też to, co oni chcą mi
powiedzieć, abym o tym napisał. Jako redaktor
samorządowej gazety nie mam możliwości
bywania w wielkim świecie, gdzie styka się
wielka polityka i wielkie dziennikarstwo. Nie
mam też możliwości sprawdzenia, czy nasi
politycy samorządowi (gminni, powiatowi czy
wojewódzcy) na spotkaniach mówią prawdę,
czy się z nią mijają. Dotychczas wszystkie
komunikaty, informacje, które docierały do
mnie przyjmowałem w dobrej wierze, bez
potrzeby ich weryfikowania. Ostatnio
zwątpiłem, a wypowiedzi osób ważnych
przyjmuję z ograniczonym zaufaniem. Oto
powody: w naszej gazecie często powoływałem
się na wypowiedzi prominentnych osób, które
mówiły o wielkich trudnościach w pozyskaniu
pieniędzy z funduszy UE na budowę i
dokończenie zadań infrastruktury w zakresie
kanalizacji i wodociągów. Z ust burmistrza na
sesji usłyszałem, że teraz, w nowych dostępnych
funduszach, są takie procedury i
uwarunkowania, które uniemożliwiają nam
pozyskanie pieniędzy na te cele. W blogu
radnego Jana Połowianiuka czytam, że jeden ze
starostów na spotkaniu u wojewody mówił –
„pociąg o nazwie dotacje unijne do wodociągów
i kanalizacji odjechał w 2007 roku”.
A mnie się wydaje, że ów pociąg
nigdzie nie odjechał i nie ma zamiaru odjechać.
Tylko dostęp do wagonów z pieniędzmi ma
kierownik pociągu z maszynistami. Pan
kierownik z pomocnikami doszedł do wniosku,
że jeżeli oni w swoich gminach mają już
wybudowaną infrastrukturę wodnokanalizacyjną, której nie posiadają pozostałe

Spacerkiem po gminie

Ciąg dalszy ze str.6

zamiatania chodnika przez brygadę w pełnym
stanie – 5 minut i 15 sekund, odpoczynek, tj.
siedzenie zmęczonych robotników na
krawężniku chodnika – 59 minut, wychodne, tj.
złożenie wizyty w sklepach przez trzech
członków brygady – 30 minut (czwarty członek
brygady pozostał na miejscu – pilnował
pozostawionych narzędzi pracy oraz roboty),
resztę czasu, tj. 26 minut, pracowitym ludziom
zajęła dyskusja i rozmowa ze znajomymi,
którzy przechodzili obok ulicą.
Tuż przed godziną 14.00 nastąpiło ożywienie
w brygadzie. Ktoś z nadzoru pojawił się na
horyzoncie. Rozproszeni robotnicy jak jeden
mąż zbornie zameldowali się na stanowisku
pracy. Byli zwarci i gotowi do dalszej roboty.
Rozpoczęli ochoczo zamiatanie. Po ich
intensywnym zrywie zaprzestałem dalszej
obserwacji pracujących z przymusu
robotników. Tak sobie pomyślałem, jakie grube
i żelazne musi mieć nerwy kierownik
nadzorujący te brygady, żeby nie dostał
zawału serca.
Nerwów i wstydu zaoszczędziła ludziom
brygada wyznaczona do sprzątania Wójtowa,
ponieważ, jak poinformowała mnie sołtys pani
Maria Sidor, w wyznaczonym dniu robotnicy w
ogóle nie zgłosili się do pracy.
Jan Franciszek Krakowiak
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gminy regionu, to po co im je współfinansować i
dzielić się pieniędzmi. Opracowali sobie taki
regulamin, który premiuje inwestycje
przyszłości XXI wieku. Wodociągi i kanalizacja
to już przeszłość, należąca do XX wieku. Kto nie
wybudował ich dotychczas za unijne pieniądze,
ten powinien wybudować je za własne.
Przyszłością są rury rozprowadzające gorącą
wodę ze źródeł geotermalnych. Inwestycja ta
pochłonie lwią część funduszy w regionie.
W województwie mazowieckim, jak
podaje „Tygodnik Ostrołęcki” 19/1522/ z 22
maja 2009 roku, w artykule Pieniądze na wodę i
ścieki, gmina Kadzidło otrzymała 12 mln
złotych na kanalizację (w Kadzidle), rozbudowę
oczyszczalni i dokończenie budowy
wodociągów. Pieniądze pochodzą z środków
unijnych Regionalnego Programu
Operacyjnego. W sumie w tym roku wsparcie
unijne dla gminy to już prawie 14,5 mln zł. Mam
pytanie. Jak to jest, że w mazowieckim z PROW
pieniądze płyną szerokim strumieniem na
rozprowadzenie wody i odprowadzenie
ścieków. U nas, w warmińsko-mazurskim,
zamiast strumienia pieniędzy, mamy trudności,
procedury i ograniczenia. Tego o czym piszę nie
wymyślili komisarze w Brukseli, lecz wielcy
samorządowcy z sejmiku po to, aby wystarczyło
im pieniędzy na realizację zadań w swoich
gminach. Pozostałym zaś gminom będą
„cykać”, „dawać” po kilkaset tysięcy złotych na
pojedyncze zadania. Za darowaną jałmużnę
„obdarowana” gmina, miasto będzie im
wdzięczne. Szczęśliwy też będzie wójt,
burmistrz, starosta.
Mnie zaś jest głupio, że tak
bezkrytycznie zawierzyłem politykom i pisałem
dyrdymały. Być może mylę się dalej, bo nie
znam uwarunkowań w województwie
mazowieckim. Mogę tylko przypuszczać, że
ktoś z Kadzidła lub okolic, będąc możnym
regionu mazowieckiego, za nic ma
obowiązujące unijne procedury i lwią cześć
pieniędzy województwa kieruje do Kadzidła.
Obie opisane hipotezy mogą być prawdziwe i
słuszne, a moje pisanie o tym funta kłaków nie
jest warte. My jako barczewska gmina dalej
będziemy niedoceniani i traktowani po
macoszemu. Poprawa może nastąpić wówczas,
kiedy w sejmiku będzie zasiadał nasz możny z
Barczewa i pilnował naszych interesów. Z
moich wieloletnich obserwacji wiem, że nasi
rodacy dodając głos do urny wolą wybierać
obcych niż swoich. A jak obcy dbają o nasze
interesy? Można to wyczytać w tym artykule.
Jan Franciszek Krakowiak

List do redakcji. Skatepark

(tekst oryginalny)
W naszym mieście zauważa się wzrost zainteresowania sportami ekstremalnymi. Jednak
brakuje miejsca do pogłębiania naszej pasji. Zmuszeni jesteśmy jeździć w miejscach nie
przeznaczonych do tego, czym stwarzamy zagrożenie dla siebie i innych. Doprowadzając również do
wielu zniszczeń murków i chodników. Potrzebujemy profesjonalnego miejsca, w którym będziemy
mogli bezpiecznie rozwijać nasze umiejętności. Ludzie nie popierają naszego hobby, uważając je za
hałaśliwe i niszczące. Posiadanie skateparku niesie za sobą wiele korzyści nie tylko dla nas, ale także
dla miasta. Uważamy, że każdemu w naszym mieście zależy na tym, aby młodzież czynnie spędzała
czas, np. jeżdżąc na deskorolce, rolkach bądź BMX’ach. Jest to lepsze niż spożywanie alkoholu czy
palenie papierosów. W naszym mieście mogłyby odbywać się także zawody, które gromadziłyby
liczną publiczność i skaterów z okolic. Najbliższy skatepark znajduje się w Olsztynie, ale nikogo z
nas nie stać na codzienne dojazdy. Nie prosimy o wielki projekt tylko o postawienie kilku elementów
pozwalających na uprawianie naszego sportu. W Urzędzie Miasta powinny znaleźć się pieniądze na
wybudowanie obiektu, dzięki któremu młodzież mogłaby się rozwijać i zająć czymś pożytecznym.
Liczymy na zainteresowanie ze strony urzędników i poparcie społeczeństwa.
fot. A. Jasiukiewicz
Barczewscy skaterzy
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BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność
Gminy Barczewo.
1. 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 Nr 19, położonego przy ulicy Mickiewicza w Barczewie (obręb ewidencyjny nr 3). 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 200 000,00 zł
Nieruchomość objęta jest ochroną Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wpisana jest do rejestru
zabytków i w związku z tym cena sprzedaży nieruchomości zostanie obniżona o 50%.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Godzina otwarcia przetargu 10.30
2. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym, który uległ zniszczeniu w wyniku
pożaru, położona w obrębie ewidencyjnym Ramsowo, gmina Barczewo.
Działka NR 608/5 o pow. 3005 m2
KW NR OL1O/00079442/7
Cena wywoławcza 82 000,00 zł
Nieruchomość położona jest na terenie nie posiadającym planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Godzina otwarcia przetargu 10.00
3. Nieruchomość zabudowana położona w Barczewie przy ul. Obrońców Warszawy.
Działka NR 78/3 o pow. 218 m2
KW NR OL1O/00128315/7
Cena wywoławcza 155 000,00zł
Godzina otwarcia przetargu 11.00
Nieruchomość jest zabudowana czterokondygnacyjnym budynkiem byłego młyna zbożowego o pow.
użytkowej 753,17 m2.
Nieruchomość wchodzi w skład kompleksu zabytków architektury o wartościach zabytkowych,
wskazanych do wpisu do rejestru zabytków.
Przetarg odbędzie się 28 maja 2009 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy
1 w pokoju nr 19.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży, do której zostanie doliczony podatek VAT
(zgodnie z przepisami). Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty wykonania dokumentacji
geodezyjnej i szacunkowej oraz notarialne i sądowe. Okazanie punktów granicznych nieruchomości
może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Miejskiego w
Barczewie do dnia 25 maja 2009 r.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia
uzasadnionych powodów.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargu udzielają pracownicy Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pokój nr 19, tel. 089 514-83-46 w. 23.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronie internetowej www.bip.barczewo.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Apel z prośbą o pomoc
Jestem mamą 12-sto letniego Michała chorego
na mukopolisacharydozę zespół Huntera, jest to
choroba postępująca. Mój synek rozwijał się
prawidłowo: biegał, skakał, śmiał się i
rozmawiał. W wieku czterech lat choroba
zaatakowała i zaczęła siać spustoszenie w
organizmie Michasia. Z biegiem lat synek nie
mówi, nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych,
nie wykonuje najprostszych czynności. Ma wadę
serca, powiększoną śledzionę, przykurcze
wszystkich stawów i nie rośnie. Jest po operacji
nóżki końskoszpotawej, drenażu uszu w celu
poprawienia słuchu. Jest to dziedziczona
choroba przemiany materii polegająca na braku enzymu rozkładającego cukry złożone, co
powoduje gromadzenie się w organizmie mukopolisacharydów uszkadzających komórki i narządy
ciała. Tylko leki i ciągła rehabilitacja sprawia, że jego stan nie pogarsza się (dodam, że dzieci z tą
chorobą umierają w wieku dojrzewania). Jego rehabilitacje, wydatki na leki, pampersy pochłaniają
większość budżetu domowego. Mimo tego, że poszłam do pracy na ½ etatu i mąż pracuje, nie
jesteśmy w stanie zapewnić mu potrzebnej rehabilitacji oraz potrzebnego sprzętu, gdyż jest on
bardzo drogi. W tej chwili najbardziej potrzebny jest mu specjalistyczny rower rehabilitacyjny,
który kosztuje ok. 14 tys. zł i którego nie jesteśmy w stanie kupić, dlatego bardzo proszę o
wsparce finansowe.
Fundacja Dzieciom zdążyć z pomocą
ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa
NIP 118-14-28-385
Z dopiskiem Michał Łukaszuk

Numer subkonta:
Bank Pekso S.A.I/Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
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BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza I publiczny ustny przetarg
nieograniczony na dzierżawę części
nieruchomości oznaczonej numerem
geodezyjnym dz. nr 259/44, położonej w
obrębie nr 3 miasta Barczewo, przeznaczonej
pod uprawy warzywnicze.
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość
określona w wykazie z dnia 21-10-2008 r.,
podanym do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
PRZETARGU
część działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr
259/44 o pow. 600 m2, sklasyfikowanej jako RIVa –
600 m2.
cena wywoławcza - 48,00 zł (liczona 0,08 zł za 1
m2 gruntu w stosunku rocznym)
wysokość wadium - 4,80 zł /słownie: cztery złote
80/100/
postąpienie - 0,48 zł / słownie: czterdzieści osiem
groszy/
Przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości odbędzie
się dnia 28 maja 2009 r., o godz. 12.00, w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1
(pokój nr 19).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Miejskiego
w Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo
61934310280000060620000040.
Wpłata wadium będzie uwzględniona, gdy do dnia
25 maja 2009 r. dokonana wpłata będzie
znajdowała się na wskazanym wyżej koncie.
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika
przetargu podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu,
który przetarg wygra, zalicza się na poczet
pierwszej opłaty z tytułu dzierżawy gruntów i nie
podlega zwrotowi.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium
zostanie zwrócone, jednak nie później niż przed
upływem trzech dni od dnia odwołania lub
zamknięcia przetargu.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3 lat.
Dzierżawiony teren powinien być wykorzystywany
wyłącznie na cele upraw warzywniczych bez
możliwości dokonywania trwałych nasadzeń, tj.
drzew, krzewów. Na dzierżawionym terenie
zabrania się wznoszenia wszelkich budynków
gospodarczych, altan, wiat i innych obiektów
budowlanych oraz ogrodzeń. Z chwilą upływu
terminu lub w przypadku rozwiązania umowy bez
wypowiedzenia bądź za wypowiedzeniem
Dzierżawca zobowiązany jest zwrócić teren wolny
bez prawa do odszkodowania za poniesione
nakłady oraz przywrócić go do stanu poprzedniego.
Dzierżawca zobowiązany jest ponadto do
ponoszenia na koszt własny wszelkich świadczeń
publicznych, związanych z wydzierżawioną
powierzchnią.
Stawka czynszu będzie podwyższana corocznie o
5% w stosunku do stawki z poprzedniego roku.
Burmistrz Barczewa zastrzega sobie prawo
odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego, pokój nr 20, tel.: (089) 514-84-39 w. 21
oraz na stronie internetowej www.bip.barczewo.pl.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co
najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem
przetargu, tj. od dnia 27 kwietnia 2009 r. do dnia
26 maja 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Barczewie
oraz stronie internetowej.
Barczewo, dnia 22 kwietnia 2009 r.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

