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Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Barczewie
informuje, że do dnia 16 marca 2009 r. należy składać wnioski na realizację Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zad. III pkt. 2 –
organizowanie i finansowanie udziału dzieci i młodzieży z rodzin z problemem
alkoholowym w koloniach i półkoniach z profesjonalnym programem profilaktycznym,
zad. III pkt. 3 – organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych wraz z promowaniem
abstynencji oraz zad. III pkt. 4 – dofinansowanie zakupu sprzętu rekreacyjnego na plac
zabaw.

Burmistrz informuje
Informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie w dniach :
od 23.01.2009 r. do 12.02.2009 r.
od 2.02.2009 r. do 23.02.2009 r.
od 16.02.2009 r. do 9.03.2009 r.
od 2.03.2009 r. do 23.03.2009 r.
podane zostały do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
oddania w użytkowanie wieczyste i dzierżawy.
Wykazy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Barczewie pod adresem:
www.bip.barczewo.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Informacje

XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Sztab XVII Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, który utworzył się po raz
kolejny przy Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie przy ul. Słowackiego 5
zorganizował i przeprowadził publiczną
zbiórkę pieniędzy oraz imprezy towarzyszące
tej zbiórce. Celem ww. imprezy było zbieranie
środków pieniężnych na wczesne wykrywanie
nowotworów u dzieci oraz prowadzenie
programów medycznych i programu
edukacyjnego fundacji.
W dniu 11 stycznia 2009 roku na ulicach miasta
i gminy Barczewo łącznie kwestowało 44
wolontariuszy, z czego 13 w Barczewie wraz z
7-osobową grupą strażaków z OSP w
Barczewie. Dzięki ludzkiej życzliwości i
gorącym sercom naszej społeczności, do puszek

młodzieżowy zespół N.A.Style i rockowy
zespół C.A.M.P.
Na terenie gminy kwestowało 31
wolontariuszy, którzy zebrali 5.374,89 zł i

osobom kwestującym – za wielkie serce,
życzliwość i czułość na ludzką krzywdę.
Alina Urbanek, Renata Fraszek
fot. Zb. Kozłowski

Zebraliśmy 10.009,71 zł
walutę obcą, tj. Jedzbark (233,40 zł), Bartołty
Wielkie (232,10 zł), Niedźwiedź (301,55 zł),
Ramsowo (367,50 zł), Wipsowo (863,48 zł),
Kronowo (648,06 zł), Lamkowo (483,16 zł),
Łęgajny (1.992,66 zł) i Barczewko (252,98 zł).
W sumie w mieście i gminie Barczewo zebrano
10.009,71 zł.
W imieniu organizatorów serdecznie
dziękujemy wszystkim darczyńcom.
Podziękowania kierujemy również do
funkcjonariuszy Policji, strażaków, którzy dbali
o bezpieczeństwo wszystkich wolontariuszy w
całej gminie, a w szczególności dziękujemy
barczewskich wolontariuszy z kwesty ulicznej
wpłynęło 2.940,15 zł, waluta obca i biżuteria.
Wi e l e m i ł y c h u n i e s i e ń p r z y n i o s ł o
zorganizowanie w sali widowiskowej Centrum
projekcji filmu, aukcji, na której licytowane
były bombki wykonane metodą decoupage
przekazane przez Renatę Kosin, obrazy i rzeźby
ofiarowane przez Zakład Karny w Barczewie,
Władysławę Wrotek, Annę Wojszel, Zbigniewa
Kozłowskiego i Romana Janickiego. Dochód z
aukcji, wejścia na koncerty i znaczków
okolicznościowych to kwota 1.694,67 zł.
Wystąpiły zespoły działające przy domu
kultury, których opiekunami są Agnieszka
Chojnowska, Agnieszka Mostek, Zdzisław
Małas, Andrzej Florkowski. Ponadto wystąpił

Szanowni Mieszkańcy !
Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
wraz z opiekunami – nauczycielami SP w Łęgajnach,
w miejscowościach: Łęgajny, Wójtowo, Kaplityny
zebrali 1992,58 zł.
Za udział i zaangażowanie pięknie dziękujemy.
Łęgajny, dnia 14.01.2009 r.
wolontariusze i opiekunowie
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Informacje
Podsumowanie plebiscytu

Janusz Skowroński – Barczewianinem Roku 2008
17 grudnia 2008
roku w Centrum
Kultury i Promocji
Gminny w Barczewie
zebrała się Kapituła
Barczewianina Roku,
która podsumowała
dziewiątą edycję
plebiscytu na
„Barczewianina
Roku”.
W skład
Kapituły wchodzą :
przewodnicząca –
Mariola Łukowska,
fot. archiwum
członkowie stali :
Jerzy Bujnowski, Wojciech Zenderowski;
lauraci poprzednich edycji: Barbara Hulanicka,
Leontyna Sawicka, Krystyna Szter, Teresa
Huścia, Jan Franciszek Krakowiak, Henryk
Kopecki, Danuta Zielonka i Marian Sawicki;
członkowie wspierający z ramienia organizacji:
Zbigniew Stodolnik, Wanda Klimowicz i
Edward Styga oraz członek honorowy:
burmistrz Barczewa - Lech Jan Nitkowski.
Przez trzy kolejne miesiące mieszkańcy
naszego miasta i gminy mieli możliwość
zgłaszania, najbardziej popularnego i godnego
tego zaszczytu, mieszkańca ziemi barczewskiej.
Kapituła Barczewianina Roku, zgodnie z
regulaminem, ogłasza, że w tegorocznej IX
edycji tytuł Barczewianina Roku 2008
otrzymuje pan Janusz Skowroński.
Gratulujemy. Oprócz zaszczytnego tytułu pan
Janusz Skowroński, z tą chwilą posiada
dożywotnie członkostwo zasiadania w Kapitule
Barczewianina Roku.
Kapituła
Janusz Skowroński
Mieszkaniec Wójtowa w gminie Barczewo; lat
58; po studiach, w latach 1974-1977 pracował w
Zakładach Pomiarowo-Badawczych Energetyki

„Energopomiar” w Gliwicach; w latach 19781979 był kierownikiem zakładu WPEC w
Olsztynie, a w latach 1979-1987 prezesem
Zarządu PSP „Unipral” Sp. z o.o. w Olsztynie;
potem w latach 1987-1992 dyrektor „TEWES”
Sp. z o.o. w Olsztynie, a od roku 1991 prezes
Zarządu „TEWES - BIS” Sp. z o.o. w
Barczewie.
Firma „TEWES - BIS” w Barczewie,
której Janusz Skowroński prezesuje, od wielu lat
wspiera: Gminny Klub Sportowy PISA w
Barczewie, parafialny kościół w Wójtowie,
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Chóralnej
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie oraz
Ochotniczą Straż Pożarną w Barczewie.
Przeniesienie firmy „TEWES-BIS” na teren
naszej gminy, konkretnie do Barczewa,
podyktowane było możliwością i nadzieją na
dalszy rozwój przedsiębiorczości na terenie
naszej gminy, stworzenie nowych miejsc pracy
oraz poprzez produkcję firmy, promowanie i
rozgłos Barczewa w kraju i za granicą. Pan
Janusz Skowroński, człowiek o wielkiej
osobowości i zdecydowanym działaniu, będąc
związanym od wielu lat ze społecznością
barczewską, na co dzień żyje jej problemami.
Potrafi połączyć pracę zawodową ze
wspieraniem ważnych przedsięwzięć i z
promowaniem naszego regionu.
Odznaczony m.in. Złotym i
Brązowym Krzyżem Zasługi, wyróżniony m.in.

fot. Zb. Kozłowski

fot. arch. Tewes-Bis

tytułami: Menadżer Warmii i Mazur za 2004 i
2005 rok, Agrobiznesmen 2004 r. oraz Srebrny
Agrobiznesmen 15-lecia. Posiada medal
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie.
Wojciech Zenderowski

Pani Ewa Mrozowska - niespokojny duch Mokin
Czym jest
zazdrość?
To
uczucie stare jak
świat – uczucie
przykrości, żalu i
niechęci do kogoś
na widok jego
fot. S. Gontarski p o w o d z e n i a ,
sukcesu, szczęścia itd. Uczucie destrukcyjne,
ale czy na pewno? Zazdrość może też uruchomić
w nas ambicje, chęć dorównania, i jeszcze
więcej…
Niewątpliwie Mokinom można pozazdrościć
sołtysa – Ewy Mrozowskiej. Mokiny pokochała
10 lat temu. Tu wybudowała dom i tu znalazła
swoje miejsce na ziemi. Bezgranicznie oddana
rodzinie. Tę cechę przeniosła na wieś.
Wiejski rytm życia narzuca natura, wyznaczony
jest przez pory roku. Wiosna i lato – ciężka
praca, jesień i zima – wytchnienie i chwila
odpoczynku. W jej życiu jest tylko wiosna i lato,
ciągle nowe pomysły i nowe wyzwania.
Kiedy 2 lata temu została sołtysem wierzyliśmy,
że jest w stanie dużo zrobić dla naszej wsi, ale
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nie sądziliśmy, że aż tyle. Wiemy też, że nie
może być w tym działaniu sama, bo byłoby to
błądzenie we mgle. Walczyła o „piękną wieś” –
sama odgrzebując stare, piękne krawężniki,
sadząc kwiaty na wiejskich klombach itd.
Proszę sobie wyobrazić letnie popołudnie, kiedy
można po pracy usiąść na tarasie z kawą i
książką, odpocząć, podelektować się przyrodą,
posłuchać ciszy i ptaków. Tak można, ale nie w
naszej wsi, kiedy sołtys wychodzi ze swojej
zagrody z taczką, miotłą i łopatą, większość
kryje się za krzakami w swoich obejściach z
wyrzutami, że trzeba pomóc, ale skąd brać chęci.
Trzeba tu wspomnieć o jej determinacji przy
ratowaniu kaplicy. To ona miała poukładany
plan robót, co po kolei należało robić i
konsekwentnie go realizowała. Prosiła, płakała,
wątpiła, rezygnowała, aby następnego dnia, ze
zdwojoną siłą, walczyć o pieniądze i pomoc.
Poświęciła dużo czasu, aby wszystko co
znajduje się w naszej kaplicy było dobrane ze
smakiem, żeby kaplica lśniła pięknem. Efekt
mógł każdy obejrzeć 26.09.2008 r. na uroczystej

GAZETA SAMORZĄDOWA 1(190) styczeń 2009

mszy za mieszkańców Mokin.
Łudziliśmy się, że po zakończeniu remontu
kaplicy i po sukcesie w konkursie na „piękną
wieś” sołtys trochę odpuści i przez zimę
odpocznie. Ewa jest niespokojnym duchem,
który potrzebuje ciągle nowych wyzwań, już ma
mnóstwo pomysłów i planów na 2009 rok. Nie
zdradzę szczegółów, ale na pewno nie da nam
odpocząć.
Teraz czytelniku sam zdecyduj, czy warto
zazdrościć Mokinom?
Mieszkańcy Mokin

fot. S. Gontarski

Informacje
Ochotnicza Straż Pożarna w Barczewie

Mamy nowy wóz strażacki
Tam gdzie wystąpi pożar, powódź czy
wypadek drogowy, najczęściej to strażacy
ochotnicy jako pierwsi pojawiają się i niosą
pomoc poszkodowanym. Aby ich działania były
skuteczne, muszą mieć do dyspozycji
nowoczesny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. W
mroźny poranek 20-go grudnia ubiegłego roku
na dziedzińcu strażnicy Państwowej Straży
Pożarnej w Olsztynie spotkali się strażacy
ochotnicy i zawodowi z Warmii i Mazur. W tym
dniu marszałek województwa Jacek Protas,
jednocześnie prezes Zarządu Wojewódzkiego
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, niektórym
jednostkom pożarniczym, przekazał do
użytkowania 12 wozów bojowych. Wśród
wyróżnionych znalazła się nasza barczewska
OSP. Załoga w składzie: Piotr Mostek – prezes
OSP, Roman Nagraba – naczelnik, Krzysztof
Skaśkiewicz – kierowca-strażak, z rąk
marszałka przejęli nowy wóz strażacki. Zastąpi
on stary wysłużony samochód do ratownictwa
marki Tarpan.
Marszałek, zwracając się do strażaków,
powiedział, że działalność OSP to nie tylko
gaszenie pożarów, to także działanie ratownicze
w szerokim tego słowa znaczeniu, na drogach,
jeziorach, rzekach i lasach. Stąd też jest
konieczność posiadania przez jednostki
terenowe OSP coraz nowocześniejszego
specjalistycznego sprzętu. W tym roku OSP
Warmii i Mazur otrzymały 21 samochodów
pożarniczych za prawie 6 milionów złotych.
Grzegorz Kneffel, wiceprezes Zarządu
Wo j e w ó d z k i e g o O S P R P, g r a t u l u j ą c
wyróżnionym, zauważył, że strażacy OSP
niejednokrotnie są pierwszymi niosącymi
pomoc poszkodowanym. Dlatego też, aby w
swych działaniach byli skuteczni, to oprócz
wiedzy i sprawności fizycznej, muszą
dysponować niezawodnym nowoczesnym
sprzętem gaśniczo-ratunkowym.
Lech Nitkowski, burmistrz Barczewa, w imieniu
wszystkich wójtów i burmistrzów
wyróżnionych gmin, podziękował władzom
województwa za docenienie i
współfinansowanie OSP w terenie. Powiedział –
to co najlepiej udało się stworzyć i najlepiej
funkcjonuje w gminach to straż pożarna.
Strażacy ochotnicy i zawodowi są jak dwaj
bracia – wiedzą co mają robić i wzajemnie się
uzupełniają. Nie zawsze, jak pamiętam, OSP
miały się tak dobrze jak dzisiaj. Byli
niezauważani i niedoceniani. To się zmieniło z
chwilą przejęcia władzy w województwie przez
samorządowców. Oni to dobrze rozumieją i
doceniają ciężką pracę strażaka. Pracę na rzecz
ratowania życia, dobytku i dobra wspólnego
obywateli.
Prezes Piotr Mostek o nowym nabytku Jest to średni samochód ratunkowo gaśniczy na
podwoziu Mercedesa z napędem 4x4. Zabiera na
pokład zastęp 6-osobowy. Stary Tarpan zabierał
zastęp 3-osobowy. Pojazd jest nowy, szybszy i
pojemniejszy. Na jego wyposażeniu jest
profesjonalny sprzęt hydrauliczny do
uwalniania osób zakleszczonych w pojazdach
osobowych i ciężarowych. Siła cięcia nożyc
wynosi 115 ton nacisku, w starym tylko 20 ton.

Nasi strażacy w składzie: Piotr Mostek, Roman Nagraba, Krzysztof Skaśkiewicz z rąk marszałka Jacka Protasa
odbierają akt przekazania w użytkowanie samochodu ratunkowo-gaśniczego. Marszałkowi towarzyszy
wicewojewoda Jan Maścianica, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego OSP RP Grzegorz Kneffel.
fot. W. Zdaniuk

Podstawową zaletą nowego pojazdu jest jego
wyposażenie w 2400 litrowy zbiornik wody, 250
litrowy zbiornik na środek pianotwórczy oraz
wysokociśnieniowa pompa gasząca pożar
mgiełką, a nie strumieniem wody. Poza tym na
wyposażeniu są dwa zestawy ratownictwa
medycznego, w skład którego wchodzą nosze
typu deska, szyny próżniowe i butle tlenowe.
Akcję ratunkową przy 6-osobowym zastępie i
posiadanym sprzęcie mogą prowadzić dwie
drużyny na dwóch obiektach lub osobach
poszkodowanych.
W 2008 roku nasza gminna OSP
obchodziła jubileusz 60-lecia, na który
zaprosiliśmy parlamentarzystów, władze
państwowe i samorządowe województwa oraz
przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej.
Przybyłym gościom przedstawiliśmy do oceny
osiągnięcia naszej barczewskiej OSP.
Wykazaliśmy, że nasza jednostka najczęściej
(bo aż 232 razy), w skali całego województwa
warmińsko- mazurskiego, wyjeżdżała do akcji
pożarniczo-gaśniczej. Rejonem działania jest
teren gminy, ale zdarzyło się też, że udzielaliśmy
pomocy sąsiedzkiej np. w 2008 roku aż 13 razy.
Ze względu na bliskość drogi krajowej nr 16 i
ilości występujących tam wypadków
drogowych, często byliśmy wzywani do
udzielenia poszkodowanym pomocy.
A rg u m e n t y j a k i e z a p r e z e n t o w a l i ś m y
decydentom województwa okazały się
przekonywujące i skutkowały z ich strony
przyrzeczeniem, że naszej OSP należy udzielić
daleko idącej pomocy. Słowa uznania i
podziękowania należą się Radzie Miejskiej
Barczewa, która odważnie podjęła decyzję o
założeniu własnych pieniędzy w kwocie 500
tysięcy złotych na zakup tego samochodu, nie
mając pewności czy dostanie dofinansowanie.

Samochód gaśniczo-ratunkowy Mercedes wraz
z całym wyposażeniem kosztował 566.160,00
złotych. W wyniku zabiegów i starań dostaliśmy
dofinansowanie w 90% jego wartości .
Od Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego 100 tys. złotych, Starostwa
Powiatowego 30 tys. złotych, Urzędu
Marszałkowskiego z funduszy unijnych 379
544.00 złotych. Gmina dołożyła 56 616,00
złotych.
Należy dodać, że średnie dofinansowanie
uzyskane przez pozostałe gminy wynosiło 50%.
W naszych szeregach działa czynnie
blisko 40 druhów strażaków w tym 18-tu
ratowników medycznych, którzy często z
poświęceniem i narażeniem życia niosą pomoc
potrzebującym. Działamy szybko i sprawnie,
kilkakrotnie przy wypadku byliśmy szybciej niż
pogotowie. Lista akcji, w których udział biorą
druhowie jest długa. O ich aktywności świadczy
np. pięknie wyremontowana strażnica OSP,
drożny szlak kajakowy na rzece Pisa, udział w
zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, szkoleniach, zawodach sportowych i
pożarniczych, czy kwartalnych akcjach
honorowego oddawania krwi. Praktycznie nie
ma w mieście i na wsi imprezy kulturalnooświatowej, w której nie braliby udziału
druhowie.
Od kilku lat nasza jednostka, biorąca udział w
akcjach ratowniczo-gaśniczych, jest
samowystarczalna. Nasi druhowie są
wyszkoleni w taki sposób, że Państwowa Straż
Pożarna może w pełni polegać na naszym
doświadczeniu i umiejętnościach. Jesteśmy
traktowani na równi ze strażakami zawodowymi
i zbieramy od nich same pochlebne opinie.
Jan Krakowiak
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Historia
Wspomnienia Pani Idy Gajeskiej

Jak zdobywano wieś Jedzbark
W najnowszych dziejach wsi Jedzbark
zapisano, że styczeń 1945 roku był wyjątkowo
mroźny i tragiczny. Z chwilą, kiedy do wsi zbliżał
się front, nikt z mieszkańców nie czuł się
bezpieczny, gdyż jako Niemcy mogli obawiać się
najgorszego. Pani Ida Gajewska, w styczniu 1945
roku, miała 15 lat i mimo upływu kolejnych 64 nie
zapomniała wydarzeń z tamtych dni, które według
niej rozpocząć się miały wieczorem 22 stycznia.
Zapamiętała, że radzieccy żołnierze zdobyli wieś
dopiero za trzecim razem.
Na podstawie dziennika bojowego dowiadujemy
się, że 23 stycznia, po wcześniejszym zdobyciu (22
stycznia) Olsztyna, gen. lejt. Nikołaj Oslikowski
zdecydował o dalszym udziale w walkach, będącej
w odwodzie 32 Mieszanej Dywizji Kawalerii, która
po południu weszła do działań wojennych. 65 Pułk
Kawalerii, wchodzący w skład 32 Mieszanej
Dywizji Kawalerii, jako straż przednia nacierał w
kierunku Klebarka Wielkiego, Skajbot, Mokin,

Jedzbarka i Biskupca. Około godz. 18.00, pułk
nawiązał walkę 1,5 km na zachód od Mokin, mając
przed sobą niemiecką Kompanię Piechoty w sile 3
czołgów i 4 opancerzonych transporterów. Dopiero
po złamaniu oporu, o godz. 21.00, radziecki pułk
rozpoczął walkę o Jedzbark, którego broniły dwa
niemieckie bataliony piechoty i 5 czołgów
należących do 9 Pułku Pancernego 23 Dywizji
Piechoty.
Niemcy, po dłuższej walce, wycofali się ze wsi.
Podczas pierwszego natarcia, z rąk radzieckich
żołnierzy zginęło 33 mieszkańców (większość
została zamordowana). Spłonęło wiele zabudowań.
24 stycznia, zdziesiątkowane jednostki niemieckie
w sile: 9 i 67 Pułk Grenadierów z 23 Dywizji
Piechoty razem z I Batalionem 26 Pułku
Grenadierów Pancernych, 24 Pancerny Batalion
Rozpoznawczy oraz 3-cia Kompania z 40 Batalionu
Pionierów – wszystkie z 24 Dywizji Pancernej,
przeprowadziły kontratak pod Jedzbarkiem. W
wyniku intensywnej wymiany ognia, jednostki
radzieckie zostały wyparte. Poniosły one straty w
sprzęcie i ludziach.
25 stycznia jednostki radzieckie, próbując za
wszelką cenę polepszyć swoje położenie przed
głównym atakiem na Barczewo, o godzinie 16.00,
przy użyciu czołgów ponowiły atak (w tym na
Jedzbark). Ataki jednostek radzieckich załamały się
w ogniu dział Korpusu Pancernego
„Grossdeutschland”. Radziecki pułk został wyparty
w kierunku zachodnim. Dopiero 26 stycznia, za
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trzecim razem, Jedzbark został zdobyty przez
jednostki wojsk radzieckich. Niemcy wycofali się
w kierunku Bartołt.
Z opisu wynika, że w walkach o
Jedzbark po obu stronach brała udział nie tylko
piechota, ale także czołgi, transportery i działa
artyleryjskie. Nie oznacza to, że przez wieś
Jedzbark przewaliła się cała machina wojenna.
Większość zmechanizowanego sprzętu, w tym
czołgi, operowały na obrzeżach wsi, skąd po
zakończeniu walk, kierowane były w inne
zagrożone tereny.
Ida Gajewska zapamiętała, że
wycofujący się grupkami Niemcy, ostrzegali
mieszkańców przed nacierającymi radzieckimi
żołnierzami i namawiali do ucieczki. Zapamiętała,
fakt, że jedni żołnierze radzieccy przyszli
wieczorem spod Mokin, a drudzy spod Prejłowa.
Nie przypuszczała, że nawet swoich będą
mordować. Mówiła o niewolniku – Ukraińcu –
Jegorze, który cieszył się, że
wkrótce odzyska wolność, a swoi
zabili go. Podobnie jak innych,
pracujących za tych, których
zabrano do niemieckiego wojska.
Z okna na piętrze szkolnego
budynku widziała zmagania
walczących stron, w tym także
wejście do wsi radzieckich
ż o ł n i e r z y, k t ó r z y d l a
zamaskowania mieli na sobie białe
firanki. Większość poruszała się
pieszo. Widziała kozaków na
koniach, w charakterystycznych
nakryciach głowy. Wszędzie
strzelano, dolatywał huk
rozrywających się granatów, a
może były to pociski z czołgów?
Radzieccy żołnierze przebywali
we wsi do rana. Pani Ida
zapamiętała dużą liczbę zarówno
żołnierzy, jak i wąskich konnych
wozów z wyplatanym koszem.
Następnego dnia Niemcy wyszli spod Prejłowa i
Odryt i zaczęli odbijać wieś, żołnierze radzieccy
uciekli w kierunku Kierźlin i jeziora Ar. Nastał
istny galimatias. Wszystko było pomieszaneczołgi, kozacy na koniach i małe wozy.
Po wojnie kilka uszkodzonych w walce czołgów
pozostało we wsi.
Ostatecznie jednostki radzieckie walkę o Jedzbark
rozpoczęły wieczorem, 23 stycznia. Wieś została
zdobyta 26 stycznia. W czasie kilkudniowych
działań wojennych, w walkach o Jedzbark, oprócz
zamordowanych mieszkańców, zginęli niemieccy i
radzieccy żołnierze, przymusowi robotnicy oraz
francuscy jeńcy wojenni. Dopiero w lutym ich ciała
złożono przy krzyżu na rozstaju dróg, obok boiska.
We wspólnym grobie, jak mówiono później,
spoczywają dorośli i dzieci, mężczyźni i kobiety
oraz polegli żołnierze, około 50 osób. Wśród nich
mogli być również przymusowi robotnicy.
Ida Gajewska zadbała, aby nie
zapomniano o pomordowanych i zabitych, a także
o tych pochowanych pod lasem. Wymieniła
nazwiska 34 osób. Tyle zawiera cmentarna tablica i
podobna w miejscowym kościele. Natomiast w
parafialnej księdze zgonów, proboszcz ks.
Maksymilian Tarnowski spisał 28 nazwisk, osób
zmarłych w Jedzbarku, począwszy od września
1939 roku do marca 1945 roku, dla 20 osób za datę
śmierci wpisał 24 stycznia. W księdze widnieją 4
nazwiska, których nie ma na płycie cmentarnej,
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mimo że zginęli w dniach 24-29 stycznia 1945
roku.
Pochówków dokonać miano także poza
cmentarzem, pod lasem przy Odrytach. Oddzielnie
pochowano francuskich jeńców. Po wojnie,
radzieccy żołnierze zostali ekshumowani.
Na koniec Ida Gajewska wspominała, że
śmierć kilkakrotnie zajrzała jej w oczy. Przeżyła
front, a później ucieczkę. Na swoje, do Jedzbarka,
wróciła w Boże Narodzenie 1945 roku, a co
najważniejsze, niczego z tamtych lat nie
zapomniała.
Wojciech Zenderowski

Barczewskie Kalendarium
Styczeń

1 I 1949 – Wipsowo liczyło 600 mieszkańców.
1 I 1949 – w Barczewie, zniesiony został system
kartkowy i sprzedaż reglamentowana artykułów
spożywczych.
1 I 1979 - ostra zima sparaliżowała życie w
Barczewie; wystąpiły braki w zaopatrzeniu w
chleb i mleko, sparaliżowany został transport
kolejowy i samochodowy; wystąpił niedostatek
energii elektrycznej, zawieszono zajęcia w szkole
podstawowej.
4 I 1949 - komisarycznym Burmistrzem Miasta
Barczewo ustanowiono Franciszka Romana.
5 I 1649 - zmarł w Barczewie Jan Rudzki – kanonik
warmiński, założyciel reszelskiego kolegium
jezuickiego.
15 I 2004-w Barczewie zawiązało się
porozumienie o współpracy organizacji
pozarządowych „Działajmy Razem”.
16 I 1949 – w Ramsowie Bernard Szulc z
Wipsowa, przewodniczący komisji d/s bibliotek
gminnych, otworzył gminną bibliotekę.
17 I 1901 – „Gazeta Olsztyńska” informowała, że
przy strzelaniu z armat na Nowy Rok zginął w
Chinach gefrajter Horta z Wartemborka.
17 I 1914 – w Piętkach-Gręskach pow. Wysokie
Mazowieckie urodził się ks. Henryk Tołwiński, w
latach 1955-1971 proboszcz parafii św. Anny w
Barczewie.
18 I 1444 - proboszczem w Barczewie
ustanowiono Jakuba Dywona (Dywan).
18 I 1946 – w Poznaniu zmarł Feliks Nowowiejski,
kompozytor, wirtuoz organowy, pedagog i
działacz narodowościowy.
20 I 1949 – w więzieniu w Barczewie przebywało
3597 osadzonych.
22 I 1945 – rozpoczęły się pierwsze walki o miasto
Wartembork.
22 I 1969 – w południe, z wieży olsztyńskiego
ratusza zabrzmiały dźwięki pieśni „O Warmio
moja miła”, skomponowanej przez Feliksa
Nowowiejskiego do słów Marii Paruszewskiej.
22 I 1999 – urodzony w Barczewie Kazimierz
Brakoniecki dostał wyróżnienie Fundacji Kultury
za tom poezji i prozy.
23 I 1849 – na terenie gminy Barczewo, we wsi
Południowo urodził się Jan Stankiewicz, działacz
warmiński i subdelegat TCL.
29 I 1489 – biskup Mikołaj Tungen w testamencie
dla klasztoru w Wartemborku zapisał pewną kwotę
w grzywnach i florenach węgierskich.
29 I 1999 – zmarł Henryk Kępka, długoletni
mieszkaniec Barczewa, społecznik –
Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady
Narodowej w Barczewie w latach 1963 – 1973.
30 I 1859 – według statystyk na dzień 30 stycznia
1859 roku, ludność Barczewa liczyła 3004
mieszkańców oraz 846 więźniów.
31 I 1945 – wojska Armii Radzieckiej wkroczyły
do Lamkowa.
31 I 1954 – proboszczem parafii św. Anny w
Barczewie został ks. Władysław Dadas.
W. Zenderowski

Sądy, wnioski, opinie...

Spacerkiem
po mieście

Barczewo w obiektywie

Panie redaktorze! W październikowej
gazecie pan wiceburmistrz Szter napisał, że
jeszcze w najbliższych miesiącach będą
wyremontowane chodniki na ulicach (niektóre
wymienił z nazwy). Początkowo wydawało mi
się, że to czcza gadanina. Nie wierzyłam, że w
tak krótkim czasie uda się to zrobić. Jestem
mile zaskoczona, burmistrz dotrzymał słowa.
To co napisał, zostało zrobione. Oprócz
chodników ładnie wygląda nowo
zamontowany metalowy parkan przy moście
na starym mieście. W tym roku oczekuję od
burmistrzów więcej takich miłych zaskoczeń.
Mieszkanka Barczewa

Dziś prezentujemy Czytelnikom
kolejne dwie fotografie. Patrząc od ul. Grottgera
obie przedstawiają ten sam obiekt. Pierwsza
przedstawia budynek produkcyjny dawnego
Przedsiębiorstwa Obróbki Drewna nr 1 w
Barczewie, znajdujący się za więziennym
murem, natomiast druga – ten sam budynek, już

po pracach adaptacyjnych na Areszt Śledczy,
którego otwarcie odbyło się 11 grudnia 2008
roku. Wystarczy przyjrzeć się fotografiom, aby
przekonać się, że zapomniany przez lata obiekt,
przestał straszyć swą szpetotą.
Tekst i zdjęcia W. Zenderowski

Szanowny kolego! Zobacz, jak można
partaczyć robotę. Widzisz ten plac, tę drogę
naprzeciwko sklepu Centrum. Jest tam
wszystko: porządek i bałagan. Tuż przy ścianie
budynku sklepu jest ładnie ułożony parking z
kostki euro. Pomiędzy krawędzią jezdni ulicy,
a tym parkingiem znajduje się długi, wąski
pasek bezpańskiego błota. Duży sklep, parking
mały, droga dojazdowa wąska. Bałagan w tym
miejscu trwa już ponad 4 lata. Czy tak ma
wyglądać estetyka placów i skwerów w
mieście? Po przeciwnej stronie między dwoma
blokami jedynką a dwójką europejskie
podwórko. Mam nadzieję, że w tym roku na
tym placu będzie Europa przez duże E.
Jan
Od kilku lat, my mieszkańcy
zabiegaliśmy o odwodnienie i
zagospodarowanie terenu wokół bloku. Już
przestaliśmy wierzyć w obiecanki kolejnych
burmistrzów. W ubiegłym roku na jesieni był
już gotowy plan zagospodarowania, były
pieniądze był i wykonawca. Wszystko na nic.
Znalazł się „pies ogrodnika, taki co sam
jabłek nie zje a człowiekowi nie daje”, taki
prawy mieszkaniec, który wymógł na władzy w
ratuszu przerwanie inwestycji. Podobno
brakuje jakiegoś papierka. Ten pan
zapowiedział, że pozwie władze gminy do sądu
jak tylko rozpoczną inwestycję bez tego
ważnego papierka. Ważniejszy jest papierek
niż błoto po kostki na podwórku przed
blokiem?
Mieszkaniec boku nr 5
na Osiedlu Słonecznym

Panie sąsiedzie. Cud stał się na naszej
ulicy Kajki. W Nowym Roku zaświeciły się
nam wszystkie latarnie uliczne. Część latarni
po 1,5 rocznym okresie nieświecenia,
ponownie świecą. Jest to zasługa nowego
pracownika ratusza. Proszę w moim imieniu i
sąsiadów podziękować panu inspektorowi
Jasińskiemu za skuteczną interwencję.
Bogdan Paprocki

Bez komentarza...

Powtórka z historii
W roku 2007, w budżecie miasta zapisano okrojone środki finansowe na nowy chodnik
przed blokiem nr 5 na Osiedlu Słonecznym. Chodnik nie został położony tak jak zakładano. Wierząc
obietnicom, że pieniądze nie przepadną, chodnik przed blokiem miał zostać położony w roku 2008.
I tym razem chodnika nie położono. Podobnie było z utwardzeniem placu przed tym samym blokiem.
W budżecie na 2008 rok na utwardzenie placu zapisano odrębne środki finansowe, jednak mimo
wszystko plac przed blokiem nie został utwardzony. I tu również – nie wspominając już o chodniku –
skończyło się na obietnicach. No bo jak wytłumaczyć niemożność zrealizowania tematu w ciągu
roku? Dowodem są fotografie. Sprawę pozostawiamy bez komentarza.
tekst i zdjęcia W. Zenderowski

Zebrał i spisał Jan Franciszek Krakowiak
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Społeczeństwo
List do redakcji
Szynowo, 15 XII 2008 r.
Droga Redakcjo
Chcielibyśmy odnieść się do wypowiedzi Pana Sołtysa Szynowa, którą zawarł w liście do
Redakcji z dnia 5 XI 2008 r.
„Nieformalny komitet”, o którym pisał Pan Sołtys utworzył się przez to, że naszym zdaniem,
Pan Sołtys nie interesował się potrzebami mieszkańców Tęgut i Szynowa w sprawie tak ważnej jak
komunikacja. Odbywały się zebrania wiejskie, zwoływane przez Sołtysa, które jednak prowadziły
donikąd. Były też zebrania zorganizowane na polecenie Burmistrza Lecha Nitkowskiego w tej
istotnej dla nas sprawie. Spotkanie z przewoźnikami PKS-u zorganizował zastępca Burmistrza Pan
Marek Szter, na zwołanie którego wpłynęła nasza interwencja w postaci pisma skierowanego do
Urzędu Miejskiego w Barczewie. Następne zebrania z mieszkańcami, zostały określone jako
„nielegalnie” zwołane przez 3 osoby. Osoby, które spowodowały zwołanie zebrania wiejskiego,
potraktowane zostały jak mieszkańcy PGR-u za czasów PRL-u. Wydaje się nam, że ktoś zapomniał,
że żyjemy w czasach demokracji i jesteśmy w Unii Europejskiej. Jeżeli się mylimy, to prosimy o
wyjaśnienie.
Na kolejnym spotkaniu mieliśmy zaszczyt gościć Pana Sołtysa, który jednak nie
interesował się już tematem komunikacji. To prawda, że ludzie sobie pomagają, zabierając
prywatnymi samochodami innych do pracy i z powrotem, ale czy mamy inne wyjście? Wiemy, że nasz
Sołtys dużo udzielał się w sprawie komunikacji na sesjach Rady Miejskiej w Barczewie, ale bez
skutku.
My – „nieformalny komitet” – dostarczyliśmy pisma w tej sprawie do Gminy. Byliśmy kilkakrotnie w
urzędzie, zawsze przyjmowani przez zastępcę Burmistrza, i nikt nam nie powiedział, że to co
robiliśmy było i jest nielegalne.
Mamy żal do Sołtysa Szynowa za to, że nie zrobił zebrania z mieszkańcami, o które prosiliśmy, żeby
wytłumaczyć ludziom co tracą, nie wykupując biletów miesięcznych. Owszem widzieliśmy
wywieszone wszędzie informacje o możliwości wykupu biletów, ale nie do wszystkich taka forma
informacji przemówiła, więc pozostały nam tylko „nielegalne” zebrania. Uwierzyliśmy Panu
Burmistrzowi Szterowi, że sołtys jest po naszej stronie i będzie nam pomagał, ale Burmistrz był w
błędzie. Gdybyśmy nie liczyli na sołtysa, to na pewno inaczej by się skończyło, a tak sprawa naszej
pracy i trudu od czerwca – do listopada ucichła.
Owszem Pan Sołtys interesuje się sportem, w tym należy się pochwała, bo to jest potrzebne
dla dzieci i młodzieży. Ale największym problem dla nas wszystkich jest uruchomienie komunikacji.
Nie wszyscy mamy pojazdy i co mamy robić? Czy mamy wynajmować prywatne samochody ?
Chcielibyśmy podziękować dla Pana Jana Krakowiaka za nagłośnienie sprawy dla Pana zastępcy
Burmistrza Marka Sztera za poparcie i za pomoc w załatwieniu naszych problemów.
Z poważaniem
Maria Buklewska
Weronika Miszki
Bożena Luks

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie informuje...

Zmiany rozkładu jazdy linii 14
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Olsztynie systematycznie prowadzi badania napełnienia autobusów na obsługiwanych przez spółkę
liniach komunikacyjnych, w tym na linii 14, obsługującej gminę Barczewo (ostatnie badania zostały
przeprowadzone w listopadzie 2008 r.). Analiza uzyskanych wyników po raz kolejny potwierdziła
niepokojące zjawisko związane z utrzymującym się trendem wskazującym na trwałe (z roku na rok)
pogorszenie wskaźników rentowności (relacji ponoszonych kosztów do uzyskiwanych przychodów)
na linii 14.
Zamieszczona poniżej tabela obrazuje spadek popytu w okresie marzec 2006 – listopad 2008,
szczególnie na pozamiejskim odcinku trasy linii Nr 14, Wójtowo – Barczewo. Z uwagi na zmienność
sezonową związaną z obsługą ogródków działkowych „Wójtowa Rola”, w tabeli nie zostały
uwzględnione potoki pasażerskie na odcinku „Klebark Mały” – „Wójtowa Rola”.
Napełnienie dobowe (wsiadający, wysiadający) na linii 14 na odcinku Wójtowo – Barczewo – Wójtowo

Ważnym podkreśleniem jest fakt, iż w porównywanych okresach listopad 2006 r. do listopada 2008 r.
nastąpił drastyczny spadek popytu sięgający nawet 30 (dzień roboczy).
Powyższa sytuacja w zderzeniu z realiami (ogranicza środki techniczne i finansowe) powoduje
konieczność podjęcia kroków mających na celu przywrócenie odpowiednich relacji ekonomicznych na
linii Nr 14 poprzez dostosowanie rozkładu jazdy do następującego popytu. Rozkład jazdy linii 14
zostanie poddany modyfikacji polegającej na likwidacji głównie kursów o najmniejszym napełnieniu,
głównie wczesnorannych i późnowieczornych. Przykładowo do likwidacji kwalifikują się kursy o 4:50
i 5:30 z Barczewa oraz o godz. 22:26 z Olsztyna.
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Śladem artykułów
o Szynowie
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej,
radny Szynowa pan Bogdan Matłoka,
wypowiedź na sesji Rady 29.12.2008 roku: Przy wsparciu lokalnej prasy zostały
zorganizowane dwa spotkania w sprawie
przywrócenia we wsi Szynowo komunikacji
publicznej. Jedno odbyło się w dyrekcji PKS.
Wokół sprawy powstało dużo emocji. Moja
wskazówka i ostrzeżenie dla sołtysów, ażeby
uważali na tego typu działania, ponieważ wynik
finalny jest marny. W miesiącu grudniu miała
ruszyć komunikacja PKS. Bilety miesięczne
wykupiły tylko 2 osoby. PKS prolongował o dwa
tygodnie ostateczny termin wykupienia biletów
miesięcznych. Nikt się dodatkowo nie zapisał i
biletów nie wykupił. Przewoźnik liczył na około
20 chętnych. Efekt końcowy jest taki, że
mieszkańcy Szynowa odcięli sobie drogę do
jakichkolwiek negocjacji z PKS na najbliższych
parę lat. Powstały waśnie i niepotrzebne historie.
Zadawałem sobie pytanie czy w istocie tak musiało
być. Uważajcie panowie sołtysi, tudzież radni
przed podejmowaniem tego typu działań.
Wiceburmistrz Marek Szter odpowiada Dziękuję w tym miejscu redakcji Wiadomości
Barczewskich za zajęcie się pilnym tematem
uruchomienia komunikacji do Szynowa, Tęgut i
Marun. Muszę jednak stwierdzić, że problem od
początku był bardzo ważny dla naszego
samorządu. Działając w ramach służebnej roli dla
społeczności lokalnej, kilkakrotnie osobiście
organizowałem zebrania wiejskie we wsi
Szynowo, na których ustalano potrzeby, jak
również godziny odjazdów autobusów do
Olsztyna przez Barczewo i z powrotem. W tej
sprawie jeździłem osobiście do olsztyńskiego
oddziału PKS i ustaliłem, że zostanie uruchomiona
zawieszona wcześniej nierentowna linia przez
wyżej wymienione miejscowości. Firma,
działająca jako spółka prawa handlowego,
uzależniała uruchomienie tej linii od zakupu 15
biletów miesięcznych, co gwarantowałoby jej
działanie na granicy rentowności tej linii. Do
dzisiaj, mimo deklaracji podpisanej przez około
100 mieszkańców, wykupiono zaledwie 2 bilety
miesięczne. Biorąc to pod uwagę, autobus do tej
pory nie ruszył.
W tym miejscu mogę wyrazić ubolewanie,
że w czasach gospodarki rynkowej, tzw. władza
gminna nie ma wpływu na wszystkie sprawy
związane z codziennym bytem jej mieszkańców.
Zebrał i spisał Jan Franciszek Krakowiak

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że
dojazdy do pracy i szkoły zostają utrzymane na
poziomie pozwalającym obsłużyć zdecydowaną
większość pasażerów korzystających z linii Nr
14. Wprowadzenie ww. zmian zakładamy od 1
lutego br. tzn. z chwilą uzyskania stosownych
zezwoleń. Dopuszczamy jednocześnie
rozszerzenie dodatkowych kursów uzgodnionych
z gminą Barczewo na zasadzie ich
samofinansowania w przypadku partycypacji w
ponoszonych przez MPK kosztach przez gminę
Barczewo. W takim przypadku prosimy o pilny
kontakt.
Z poważaniem
Prezes Zarządu mgr inż. Mieczysław Królak

Informacje
Wykaz przestępstw popełnionych i ujawnionych w miesiącu grudniu 2008 r. na terenie działania Komisariatu Policji w Barczewie
w wyniku dalszych
– 5 grudnia 2008 r., w Barczewie, w pubie
czynności ustalono, że
Zajazd, Tomasz G., wykorzystując chwilową
BARCZEWO
współpracował z nimi Jerzy
nieuwagę pokrzywdzonej, ukradł, pozostawiony Piotr G., na podstawie fałszywego zaświadczenia
S., pracownik ochrony
na stoliku, telefon komórkowy Motorola o o zarobkach, zamierza wyłudzić kredyt
pełniący tego dnia służbę.
wartości 280 zł (kradzież mienia – art. 278 § 1kk). gotówkowy w kwocie 10.000 zł na szkodę PKO w
Wszystkim zatrzymanym
Sprawca został zatrzymany przez policję.Podczas Barczewie. Piotra G. zatrzymano na terenie
sprawcom przedstawiono zarzut usiłowania
zatrzymania posiadał przy sobie skradziony placówki PKO w Barczewie. Sprawca przyznał
włamania do zbiorników paliwowych (kradzież z
telefon, który zwrócono pokrzywdzonej. się do przedstawionego mu zarzutu ww.
włamaniem – art. 279 § 1 kk). Sprawcy przyznali
Tomaszowi G. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa (wyłudzenie kredytu – art. 297 §
się do zarzucanego im czynu.
ww. przestępstwa. Sprawca przyznał się do 1kk). Prokuratura Rejonowa Olsztyn – Północ, na
– 28/29 grudnia 2008 r., Niedźwiedź, gm.
wniosek KP Barczewo, zastosowała wobec niego
zarzucanego mu czynu.
Barczewo, na terenie Gospodarstwa Teleinfo
– 15 grudnia 2008 r., w Barczewie, w wyniku środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji
dokonano włamania do pomieszczenia
pracy operacyjnej policjanci KP Barczewo oraz zakazu opuszczania kraju z jednoczesnym
gospodarczego, skąd skradziono olej opałowy o
uzyskali informację, że mieszkaniec ul. Cichej – zatrzymaniem paszportu.
wartości 650 zł. Policjanci KP Barczewo ustalili i
Wiktor C. – kradnie energię elektryczną poprzez – 24 grudnia 2008 r., trasa Nr 16 w miejscowości
zatrzymali sprawców, którymi okazali się Łukasz
p o d ł ą c z e n i e s i ę d o z a b e z p i e c z e ń Dobrąg, gm. Barczewo, kierownik budowy,
T. i Tomasz F. W wyniku dalszych czynności
przelicznikowych. Policjanci wspólnie z podczas kontroli pracowników ochrony
ustalono odbiorcę skradzionego oleju, którym
pracownikami ZE Olsztyn dokonali oględzin dozorujących parki maszynowe, zauważył w
okazał się Sławomir Ł. Odzyskano olej o wartości
instalacji, które potwierdziły kradzież (kradzież p o b l i ż u z a p a r k o w a n y c h s a m o c h o d ó w,
250 zł. Wszystkim sprawcom przedstawiono
mienia – art.278 § 1kk). Ustalono, że ZE w należących do Przedsiębiorstwa Bed-Mich-Bud z
zarzuty włamania i paserstwa (kradzież z
Olsztynie poniósł straty w wysokości ok. 2100 zł. siedzibą w Gdańsku, nieznane osoby, które na
włamaniem – art. 279 § 1 kk). Sprawcy przyznali
Wiktor C. przyznał się do przedstawionego mu jego widok oddaliły się, pozostawiając
się do zarzucanych im czynów.
plastikowe pojemniki oraz narzędzia. Na
zarzutu popełnienia ww. przestępstwa.
Zastępca Komendanta Komisariatu
– 5 grudnia 2008 r., w Barczewie, w wyniku podstawie rysopisu, podanego przez kierownika
Policji w Barczewie
pracy operacyjnej policjanci KP Barczewo budowy, wytypowano sprawców, którymi okazali
asp. szt. mgr Tomasz Filipowicz
uzyskali informację, że mieszkaniec Olsztyna się Zbigniew P., Tomasz C. i Grzegorz P. Ponadto

KRONIKA POLICYJNA

Gdzie się podziały...

cmentarzu.
Czy dobra barczewskiej kultury, żydowskie płyty
nagrobne, resztki mechanicznych urządzeń młyna
wodnego, metalowe krzyże i figura anioła chociaż
bez głowy wrócą do Barczewa? Na pustym placu
pozostał niechciany „generał”, któremu
próbowano deskami zasłonić twarz, czyżby w
obawie żeby nie spłonął ze wstydu ?
W. Zenderowski

Kto pamięta tamte lata?
Nawet obecność dzielnego generała
Karola Świerczewskiego i jego posępne oblicze
na nic się zdały. Sędziwy, częściowo
przerdzewiały już „generał” nie upilnował
leżących przy kościele ewangelicko-augsburskim
dóbr barczewskiej kultury i resztek
mechanicznych urządzeń, pozostałości po
dawnym młynie wodnym.
Począwszy od lat sześćdziesiątych XX
wieku, w Barczewie, kościół ewangelickoaugsburski służył jako składnica zabytków
ruchomych Muzeum Warmii i Mazur w
Olsztynie. W roku 1975 zmagazynowano przy
nim płyty nagrobne z epitafiami hebrajskimi ze
zlikwidowanego przy ul. Wa rmińskiej
żydowskiego cmentarza – kirkuta. Te, które
zostały w Barczewie oparto o miejski mur
obronny. Część trafiła do Olsztyna, kilka
zakopano w pobliskiej żwirowni, a inne trafiły do
Biskupca. Większością pozostałych macew
zaopiekowali się przedsiębiorczy kamieniarze.
Dziś ślad nawet po tych opartych kiedyś o mur
przy kościele ewangelickim zaginął. Nie ma już
metalowych krzyży z nagrobków ze
zlikwidowanego ewangelickiego cmentarza przy
ul. Niepodległości. Nie ma też urządzeń
młyńskich oraz metalowych kół transmisyjnych i
zębatych, pochodzących z barczewskiego młyna
wodnego. Nie ma także niechcianych
olsztyńskich płaskorzeźb – tu mniejszy żal, gdyż
nie były własnością miasta. Nie ma również
figury przedstawiającej anioła, niestety bez
głowy, która długo stała na barczewskim

W grudniowym numerze „Wiadomości
Barczewskich” zaprezentowaliśmy fotografię
przedstawiającą uczestników kursu
bibliotekarstwa. Przypomnijmy, że w literaturze
zapisano wielu bibliotekarzy i organizatorów
czytelnictwa, działających w okresie
międzywojennym na Warmii. Nie mniej było ich
na terenie dzisiejszej gminy Barczewo, z których
wielu prowadziło polskie biblioteki w
miejscowościach m.in.: Barczewo, Barczewko,
Kaplityny, Bartołty Wielkie, Jedzbark, Leszno,
Łapka, Ramsowo czy Skajboty. Tam pracowali i
kształcili się, tak jak na kursie bibliotekarzy w
maju 1938 roku w Olsztynie. Nie wymieniamy
nazwisk, gdyż jest ich wiele.
Nie liczyliśmy na odpowiedź. A jednak,
dotarła do nas informacja, że szóstą osobą, licząc
od prawej strony, jest pani Jadwiga Gnatowska ze
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Skajbot, która wraz z innymi bibliotekarzami, w
tym z terenu naszej gminy, uczestniczyła w kursie
bibliotekarzy.
Pani Jadwiga Gnatowska, córka Jana,
urodziła się 17 stycznia 1917 roku w Skajbotach,
w rodzinie rolnika. W Skajbotach ukończyła
szkołę polską, w Warszawie półroczny kurs dla
wychowawców przedszkoli i podobny na
Uniwersytecie Ludowym w Dalkach koło
Gniezna. Ukończyła kursy harcerskie i
bibliotekarskie na Warmii i Śląsku. Od jesieni
1935 roku pracowała jako wychowawczyni
przedszkola polskiego w Nowych Butrynach,
pow. olsztyński. Potem do 1939 roku była
wychowawczynią przedszkola polskiego i
bibliotekarką w Chaberkowie (gm. Purda). Tam
prowadziła świetlicę i biblioteczkę ludową oraz
opiekowała się drużyną harcerską. W roku 1938
uczestniczyła w kursie bibliotekarzy w Olsztynie.
Należała do Komendy Hufca
Wschodniopruskiego ZHP w Niemczech. Przeszła
wszystkie stopnie harcerskie. Od maja 1939 roku
włączyła się do pracy na rzecz Związku Polaków
w Niemczech. Po wybuchu wojny przebywała w
Berlinie. Potem została skierowana na
przymusowe roboty. Zmarła przed zakończeniem
wojny w 1945 r.
Zwracamy się do naszych Czytelników
z pytaniem - kto oprócz pani Jadwigi Gnatowskiej
brał udział w kursie bibliotekarzy w Olsztynie?
W. Zenderowski

fot. archiwum

Nie upilnował nawet generał
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Społeczeństwo
Gminna polityka

Skutki podejmowanych decyzji

W wyborach samorządowych cyklicznie
co cztery lata wybieramy gminną władzę. Ona to
w naszym imieniu podejmuje ważne dla nas
decyzje. Podjęcie trafnych i przemyślanych jest
sprawą trudną. Decydenci nie zdają sobie
sprawy, że skutki błędnie podjętych decyzji są
czasami nieodwracalne. Niektóre skutkują
pozytywnie dopiero po latach, inne nie.
Współdecydującym czynnikiem jest także czas i
tempo ich podejmowania. Zaniechanie,
zwlekanie lub taktyczne czekanie jest szkodliwą
metodą sprawowania władzy, potocznie zwaną
„staniem w rozkroku”. Nie będę zajmował się
wielką polityką, lecz własnym gminnym
podwórkiem. Ograniczę się do omówienia
tematu na dwóch przykładach:
Pierwszy - historyczny, jaki miał miejsce w
pierwszej kadencji samorządu po 1989 roku.
Wówczas to przydarzyło się naszej władzy
„stanie w rozkroku”. Trwało ono długo, bo całą
kadencję. Demokratycznie wybrana Rada
Miejska w spadku po nieboszczce komunie
dostała gotowy projekt i zabezpieczenia
finansowe państwa na budowę kolektora
sanitarnego, zwanego K-8. Mądrość owej
władzy ograniczyła się wówczas do odrzucenia
projektu. Dyskusja co do zasadności jego
budowy w ratuszu trwała 4 lata. W debacie
niektórzy radni oraz osoby spoza kręgu władzy,
proponowali alternatywny projekt, tj. budowę
miejskiej oczyszczalni ścieków sanitarnych. Po
latach należy przyznać, że oczyszczalnia była
śmiałą propozycją, ze wszech miar słuszną,
wybiegającą daleko w przyszłość. Rada Miejska
nie śpieszyła się z realizacją żadnego z
projektów. Dopiero w drugiej kadencji, po
bezowocnej gadaninie, samorząd barczewski
zdecydował się na budowę niechcianego
kolektora K-8. Zaciągnął na ten cel kredyty,
które spłacaliśmy latami. Gdyby zamiast
kolektora wybudowana została oczyszczalnia,
dzisiaj w zakresie utylizacji ścieków sanitarnych
bylibyśmy całkowicie niezależni od spółki
olsztyńskiej. To ona dyktuje nam ceny za usługi,
my zaś nie mamy wyboru, podwyżki
przyjmujemy z pokorą. Pomimo że jesteśmy
właścicielami kolektora, części składowej
oczyszczalni olsztyńskiej, za usługi płacimy
ceny detaliczne, a nie hurtowe. Na nic zdają się
obecne protesty naszych burmistrzów,
kierowane do władz Olsztyna, w sprawie
zmiany polityki cenowej w podległych im
spółkach. Za skutki niefrasobliwie podjętych
decyzji płacimy dzisiaj wszyscy – my
mieszkańcy. Ta inwestycja zrealizowana z
opóźnieniem miała fatalny wpływ na kondycję
finansową gminy w następnych kadencjach. W
przeciwieństwie do innych gmin, z braku
pieniędzy nie realizowaliśmy zadań wodnokanalizacyjnych, które mogłyby być
dofinansowane z funduszy pozabudżetowych.
Ościenne gminy o tych zadaniach dawno
zapomniały, a my nadrabiamy zaległości.
Praktycznie jesteśmy na półmetku. Kolejnym
skutkiem tej błędnej decyzji jest przekonanie
wielu mieszkańców, że za nasze gminne
pieniądze współfinansowaliśmy miejsca pracy
w oczyszczalni olsztyńskiej.
Dochody i korzyści płynące z utylizacji czerpie
miasto Olsztyn, a nie Barczewo. Mądrzy po
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szkodzie wiemy, że oprócz wspaniałych
pomysłów niezbędna jest natychmiastowa
decyzja, a nie stanie w rozkroku z jej podjęciem.
W niedalekiej przyszłości gmina musi pomyśleć
jak odwrócić lub złagodzić skutki tego, co
dzisiaj jest nieodwracalne. Jedynym rozsądnym
wyjściem jest wybudowanie gminnej
oczyszczalni ścieków. Połowę jej infrastruktury
już mamy w formie kolektora. W jego rurze
ścieki mogą płynąć w różnych kierunkach,
niekoniecznie w kierunku do Olsztyna. Sama
rura jest już za mała, aby mogła przepompować
wszystkie ścieki.
Drugi – dzisiejszy - przed Radą Miejską stanęła
do rozwiązania kwestia zagospodarowania
odpadów komunalnych. Problem lekceważony i
niedoceniany przez wszystkie samorządy. Na
jednej z sesji Rady Miejskiej przedstawiona
została informacja o osiągnięciach spółki –
ZUK.
Przyczyną zainteresowania Rady – właściciela,
nie były wskaźniki ekonomiczno-gospodarcze,
lecz gorzkie uwagi opinii publicznej, jakie
mieszkańcy wytknęli naszym prominentom
podczas odbywających się zebrań i osobistych
kontaktów.
W debacie nad problemem nie dostrzegłem, aby
radni byli skłonni przeprowadzić merytoryczną
dyskusję nad problemami, z którymi boryka się
zakład. W projekcie budżetu 2009 roku nie
dopatrzyłem się żadnych, znaczących pieniędzy,
które umocniłyby kapitałowo Spółkę.
Właściciel stanął w rozkroku. Następstwa tego
stania odczujemy niedługo, kiedy przyjdzie nam
płacić za zaniechanie wdrożenia programu
zagospodarowania odpadów komunalnych,
popularnie zwanych śmieciami.
Dzisiaj, z kimkolwiek rozmawiam, każdy
narzeka na galopujące wysokie opłaty za wodę,
ciepło, ścieki oraz śmieci. Sądzę, że klucz do
niższych rachunków w roku 2010 jest dzisiaj w
rękach radnych. Wystarczy, że zrobią krok
naprzód, doinwestują zakłady usługowe, a
burmistrz podejmie
niepopularne decyzje,
dokona niezbędnych zmian i nie będzie czekał
na to, że upływający czas sam rozwiąże

problem.
Dzisiaj należy pójść dalej, szybciej
modernizować i doinwestowywać nasze służby,
wręcz wymuszać rozwój. Być może forsownym
marszem przez okres 2 lat dojdziemy do
jakiegoś modelu, według którego zakłady gminy
świadczyć będą takie usługi, z których będziemy
zadowoleni.
Trwanie właściciela przy założeniu, że siłą
sprawczą rozwoju Spółek powstałych po
restrukturyzacji na bazie byłego Zakładu
Gospodarki Komunalnej Wodociągów i
Kanalizacji będą wypracowane przez ich załogi
dochody i zyski – jest nieporozumieniem
Są w gminie do rozwiązania sprawy
ważne i ważniejsze. Do ważniejszych należą
nasze śmieci, gdyż dotyczą nas wszystkich.
Jan Krakowiak

BARCZEWSKIE TEATRAŁKI
W związku z przypadającą w 2009
roku 645 rocznicą założenia Barczewa, Miejska
Biblioteka Publiczna w Barczewie ogłasza
dwuetapowy gminny konkurs literackoteatralny pod hasłem „Barczewskie Teatrałki”.
Konkurs kierowany jest do nauczycieli,
instruktorów kół teatralnych, świetlic itp.
działających na terenie naszej gminy.
I etap konkursu obejmuje
opracowanie scenariusza przedstawienia
teatralnego baśni, legendy lub podania o
Barczewie (forma teatralna dowolna, termin
dostarczania scenariuszy do MBP w Barczewie,
ul. Słowackiego 5, upływa 27.03.2009 r.).
II etap obejmuje zaprezentowanie
przedstawienia z wykorzystaniem swojego
scenariusza na przeglądzie, który odbędzie się
w maju. O szczegółach II etapu osoby
zainteresowane poinformujemy pisemnie.
Anna Rok
Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Barczewie

3) koniecznie w punkcie INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE wpisać dane:
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Informacje

Relacja z sesji Rady Miejskiej 29.12.2008 roku

Inwestycje drogowe
W imieniu Zarządu Starostwa
Powiatowego w Olsztynie informacje o stanie
przygotowań do przebudowy dróg powiatowych
w Barczewie złożył pan Budzyński dyrektor
odpowiedzialny za to zadanie. Poinformował
Radę, że została zlecona do opracowania
dokumentacja według wariantu uzgodnionego
pomiędzy samorządami. W dyskusji
wiceprzewodniczący Bogusław Matłoka
powiedział, że o inwestycji rozmawiamy drugi
rok. On chciałby się dowiedzieć kiedy fizycznie,
czyli w sposób widoczny, ruszy budowa.
Przedstawiciel starostwa zapewnił, że po
spełnieniu wszelkich procedur z opracowaniem
dokumentacji, pozyskaniem pieniędzy z
funduszu UE, budowa ruszy w 2010 i w tym
samym roku się zakończy. Burmistrz Nitkowski
zapewnił starostwo, że jeżeli zostanie wykonana
inwestycja, to gmina automatycznie w 2010
roku przejmie we władanie ulice będące
drogami powiatowymi. Jednocześnie przed
położeniem nowej nawierzchni bitumicznej na
ulicy Kościuszki, gmina przebuduje kanalizację,
której koszt wymiany szacuje się na 300 tys.
złotych.
Inwestycje zdrowotne
W punkcie 20 porządku sesji radni
dyskutowali nad podjęciem uchwały w sprawie
zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod
nazwą Miejska Przychodnia Zdrowia w
Barczewie. Debata dotyczyła w szczególności
rozbudowy Miejskiej Przychodni i likwidacji
punktu pielęgniarskiego w Ramsowie
Informacje o rozbudowie złożył burmistrz L.
Nitkowski. Powiedział: W sprawie rozbudowy
zakończyliśmy etap planowania, przystępujemy
do etapu projektowania. W zmodernizowanym
obiekcie przychodni będzie istniała możliwość
rozszerzenia świadczenia usług medycznych, na
które mamy zgodę dyrektora NFZ. Jesteśmy po
rozmowach z dyrektorem NFZ w Olsztynie.
Dyrektor utwierdził nas w przekonaniu, że jest
gotowy podpisać dodatkowy kontrakt na
całodobowe funkcjonowanie ośrodka i
zakontraktowanie dodatkowo usług z zakresu
fizykoterapii, jeżeli stworzymy ku temu warunki
lokalowe.
W budżecie gminny na rok 2009 mamy
zarezerwowane pieniądze na rozbudowę
przychodni. Pod koniec lutego będzie gotowy
projekt techniczny. Trwają zabiegi do
rozpoczęcia rozbudowy. Po zakończeniu
remontu nasi lekarze i pielęgniarki będą mieli
godziwe warunki pracy.
Likwidacja punktu pielęgniarskiego
W sprawie likwidowanego punktu
pielęgniarskiego w Ramsowie wypowiedzieli
się:
Jan Suliński, radny z Ramsowa - My tego
ośrodka prawie od 2 lat nie użytkujemy.

Społeczeństwo wsi nie dawało wyraźnego
sygnału wyrażającego sprzeciw jego likwidacji.
Budynek, w którym znajduje się punkt
pielęgniarski, nie spełnia podstawowej funkcji.
Praktycznie jest to ruina. W piwnicach stoi
woda. Taniej byłoby wybudować nowy obiekt,
niż ten wyremontować. Wizytowałem go wraz z
członkami Komisji do Spraw Gospodarczych i
Mieszkaniowych. Opinia jest następująca – nas
nie stać na kosztowny remont. Zalecamy
sprzedać budynek na cele mieszkaniowe.
Lech Nitkowski, burmistrz Barczewa - Na
Radzie Społecznej dyrektor Przychodni
Zdrowia stwierdził, że sama usługa
pielęgniarska nie ucierpi. Usługi pielęgniarki
środowiskowej są świadczone na bieżąco, nie
tylko w Ramsowie, ale i okolicy.
Opinię wyrażającą sprzeciw
likwidacji punktu pielęgniarskiego w imieniu
Komisji Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych
przedstawił pan Tomasz Michałowski.
Mirosława Jasińska, dyrektor Zakładu
Budynków Komunalnych - Punkt
pielęgniarski w Ramsowie nie jest własnością
przychodni. Należy do zasobów
mieszkaniowych ZBK. Proponowałam
dyrektorowi przychodni podpisanie umowy
użyczenia. Odmówił podpisania, gdyż nie stać
go na utrzymanie tego obiektu. Mnie, tj. ZBK,
też nie stać na jego wyremontowanie.
Ewa Orłowska, dyrektor Miejskiego Zespołu
Oświaty i Zdrowia w Barczewie - Szczepienia
dzieci od roku do lat sześciu odbywają się w
przychodniach zdrowia w Barczewie,
Wipsowie i Lamkowie pod nadzorem lekarza.
Szczepienia dzieci szkolnych odbywają się w
szkołach.
Radni stosunkiem głosów 7 za, 1
przeciw, 3 wstrzymujących przyjęli uchwałę.
Debata w sprawie szkół i przedszkoli
W punkcie 20 i 21 porządku obrad sesji
radni debatowali nad likwidacją publicznych
szkół podstawowych i przeszkoli w Lamkowie i
Wipsowie, w związku z przekształceniem ich w
niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne
przedszkole. Wiceburmistrz Marek Szter,
rekomendując Radzie obie uchwały,
powiedział, że zgodnie z obowiązującą
procedurą najpierw należy szkołę publiczną
zlikwidować, aby jej obiekty przekazać w
ramach przekształcenia nowemu podmiotowi.
Podmiotem prowadzącym niepubliczną szkołę,
czy niepubliczne przedszkole, może być osoba
fizyczna lub stowarzyszenie. Czynności te są
konsekwencją przyjętej 27 października 2008
roku przez Radę Miejską uchwały o kierunkach
rozwoju oświaty samorządowej w gminie na
lata 2008-2012.
Ewa Orłowska dyrektor Miejskiego Zespołu
Oświaty i Zdrowia - Od dwóch lat na tej sali
przedstawiam publicznie analizę wydatków na
utrzymanie szkół. Analiza ta jest naszej opinii
społecznej znana. Utrzymanie szkół jest
kosztowne. Ustawa o przekształceniach nakłada
na nas obowiązek, by w terminie na 6 miesięcy
przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego,
burmistrz o zamiarach przekształceń,
powiadomił rodziców dzieci i kuratora oświaty.
Ostateczny termin powiadomienia przypada 28
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lutego 2009 roku.
Radny Tomasz Michałowski przewodniczący
Komisji Oświaty Zdrowia i Spraw
Społecznych - Komisja dużo czasu poświęciła
dyskusji z dyrektorami tych placówek
oświatowych. Przedyskutowaliśmy wspólnie
temat. Po przeanalizowaniu wniosków, jakie
zostały zgłoszone, komisja jest pozytywnie
nastawiona do zamiaru przekształcenia.
Radny Bogdan Matołka - Pamiętam emocje,
jakie towarzyszyły przekształceniom szkoły w
Ramsowie. Dzisiaj po latach dużo się zmieniło,
na sali jest spokojnie, nie ma emocji. W naszym
mniemaniu podejmujemy słuszną decyzję. Co
do jej słuszności nie mam żadnych wątpliwości.
Radna Urszula Mosakowska - Pamiętam
historię likwidacji szkoły w Wójtowie. Jej
problem powrócił jak bumerang. Byłam i jestem
przeciwko likwidacji szkół. Argumentem
przemawiającym za likwidacją nie może być
mała ilość uczniów w tych miejscowościach.
Spójrzmy teraz na Wójtowo – kiedyś była
garstka dzieci, dzisiaj jest ich pełno. Szkoła
wraz z placem szkolnym została sprzedana i nie
ma powrotu do stanu prawnego sprzed lat.
Wiceburmistrz Marek Szter: Były to inne
czasy, a przekształcenie było pojęciem
nieznanym. Po przekształceniach obiekty
szkolne dalej stanowić będą własność gminy.
Obowiązkiem samorządu będzie nadal
utrzymać te obiekty w dobrej kondycji.
Burmistrz Lech Nitkowski: Z perspektywy
minionych lat muszę powiedzieć, że nie
interesowaliśmy się problemami tych szkół.
Szkoły te miały w użytkowaniu zbędne obiekty,
które generowały koszty. Proces i kolejność
remontów nie był skoordynowany np.
zafundowaliśmy centralne ogrzewanie gazowe,
nie dokonując najpierw wymiany stolarki
okiennej. Obiekty szkolne miały dużo wolnego
miejsca, które z powodzeniem można by było
zagospodarować przez inne podmioty, jak:
biblioteki, czytelnie, kawiarenki internetowe.
Uchwała rady podjęta na sesji zapadła
większością głosów – 10 za, 1 wstrzymujący, 0
przeciwnych.
Jan Krakowiak
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I MISTRZOSTWA GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ
Komunikat

Cel imprezy:
- wyłonienie najlepszej drużyny amatorskiej na
terenie gminy – reprezentującej sołectwo/
sołectwa lub osiedle,
- doskonalenie umiejętności w zakresie piłki
nożnej,
- popularyzacja dyscypliny sportu wśród
mieszkańców.
Organizator: Gminne Zrzeszenie Ludowe
Zespoły Sportowe oraz Urząd Miejski w
Barczewie,
Współorganizatorzy: Gimnazjum nr 1 oraz
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie.
KOMUNIKAT NR 1 z 10 grudnia 2008 roku
Turniej nr 1 – 06 grudnia 2008 r.
Faza eliminacyjna
Grupa A
KRONOWO – WÓJTOWO
KRONOWO – SZYNOWO I
WÓJTOWO – SZYNOWO I
Grupa B
NIEDŹWIEDŹ – SZYNOWO III
NIEDŹWIEDŹ – RUSZAJNY
SZYNOWO III – RUSZAJNY
Grupa C
SZYNOWO II – SKAJBOTY
SZYNOWO II – ŁAPKA
SKAJBOTY – ŁAPKA

0:1
3:1
3:0

B.

1. Ruszajny 4 pkt
2. Szynowo III 4
3. Niedźwiedź 0

C.

1. Skajboty
6 pkt
2. Szynowo II 3
3. Łapka
0

Runda Finałowa :
O miejsca 7-9

TABELE po meczach grupowych
A.
1. Wójtowo 6 pkt
2. Kronowo 3
3. Szynowo I 0

O miejsca 4-6

O miejsca 1-3

TABELA NAJLEPSZYCH STRZELCÓW:
10 - Pisarczykowski /Wójtowo/
8 - Borowy /Skajboty/
6 - Rochmiński /Kronowo/, Rozum
/Niedźwiedź/
5 - Kaszuba B. /Szynowo I/, Kątek/ Ruszajny/

ORGANIZATORZY
Komunikat przygotowali Joanna Bonus i
Marek Szter
KOLEJNOŚĆ KOŃCOWA – I Turnieju
1.
2.
3.
4.
5.

WÓJTOWO 10 pkt
RUSZAJNY 8
SKAJBOTY 7
KRONOWO 6
SZYNOWO III 5

1% dla Pawełka
Jesteśmy pięcioosobową rodziną z chorym na SMA Pawełkiem
(ur. 21.03.2005 r.). Przez pierwsze pół roku rozwój naszego synka
przebiegał prawidłowo. Jednak, kiedy jego rówieśnicy zaczęli
raczkować, chodzić, on wciąż poruszał się pełzając. Po badaniach
genetycznych okazało się, iż jest chory na Rdzeniowy Zanik Mięśni
(SMA). Z opisów choroby, których przeczytaliśmy bez liku wynika, że
nie ma lekarstwa na to schorzenie. Jest to choroba genetycznie
uwarunkowana, w przebiegu której dochodzi do obumierania
komórek nerwowych w rdzeniu kręgowym. Prowadzi to do
osłabienia i zaniku mięśni, a w konsekwencji do powolnej śmierci
osoby. Jedyną dostępną pomocą, spowalniającą rozwój choroby, jest
stała rehabilitacja. Jest ona najistotniejszym elementem opieki nad dzieckiem z SMA. Ważne
jest także zaopatrzenie ortopedyczne oraz sprzęt wspomagający oddychanie.
Zwracając się do Państwa mamy nadzieję uzyskać pomoc finansową przy zakupie przyrządów
rehabilitacyjnych i wspomagających funkcjonowanie Pawełka w domu a także w społeczeństwie.
Pragniemy, aby Pawełek przeżywał każdy dzień z radością, aby uczył się nowych rzeczy i mógł
odnosić sukcesy.
Prosimy o pomoc - wystarczy tylko odpisać 1% podatku na rzecz PAWEŁKA, a jego życie może stać
się lepsze.
Ania i Darek-Maciek, Paweł i Jakub Częczek
www.dzieciom.pl
Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”
KRS 0000037904
Ważne: w polu “inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem”
poz. 133 - PIT-28; poz. 309 - PIT-36; poz. 109 - PIT36L; poz. 128 - PIT37; poz. 62 - PIT-38
prosimy wpisać :

3761 podatek 1%
12

SZYNOWO II 4
NIEDŹWIEDŹ3
SZYNOWO I 2
ŁAPKA
1

Wszystkie drużyny biorące udział w turnieju
otrzymały dodatkowo po 20 pkt. za
uczestnictwo.
Turniej cieszył się sporym
zainteresowaniem publiczności przybyłej ze
wszystkich uczestniczących miejscowości, a
spotkania prowadzili sędziowie Andrzej i
Grzegorz Kujawa, reprezentujący Kolegium
Sędziów Warmińsko- Mazurski Związek Piłki
Nożnej .
Dnia 17 stycznia 2009 roku o godz. 10.00 w
hali sportowej Gimnazjum Nr 1 w Barczewie
rozegrany zostanie II z cyklu 4 turniejów o
Mistrzostwo Gminy.

0:1
0:3
0:0
2:3
3:0
6:0

6.
7.
8.
9.
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Informacja
W dniu 17 stycznia rozegrany został II
turniej organizowany przez Gminne Zrzeszenie
Ludowe Zespoły Sportowe w ramach
Mistrzostw Gminy w halowej piłce nożnej. Na
starcie ponownie stanęło 9 drużyn,
reprezentujących 7 sołectw. Należy zauważyć
znaczący wzrost poziomu większości grających
zawodników i drużyn. Przełożył się on na bardzo
zacięte mecze i dość niespodziewane rezultaty
końcowe. Zespół z Wójtowa, zwycięzca
poprzedniego turnieju, po dwóch porażkach
zajął 3 miejsce, a Skajboty z 3 miejsca spadły aż
na miejsce 7. Niespodziewanie zwycięzcą został
zespół z Szynowa III, w całości złożony z
młodych 15- 16 letnich zawodników Pisy, na co
dzień trenujących w klasie sportowej
barczewskiego gimnazjum. W finałowych
spotkaniach Szynowo pokonało Wójtowo 2:1
oraz Kronowo 3:1. Drugie miejsce zajął zespół z
Kronowa, po zwycięstwie 2:1 z Wójtowem, a
trzecie Wójtowo. Kolejne miejsca zajęły:
Niedźwiedź, Ruszajny, Szynowo I, Skajboty,
Łapka i Szynowo II.
Na półmetku rozgrywek liderem jest
nadal Wójtowo z 57 punktami, przed Szynowem
III – 55 pkt i Kronowem – 54 pkt. W tabeli
najlepszych strzelców bramek prowadzi z 12
bramkami Borowy ze Skajbot, przed
Pisarczykowskim / 11/ z Wójtowa. Następne
turnieje rozegrane zostaną 21 lutego i 7 marca.
Początek o godz. 10.00 w hali gimnazjum w
Barczewie.
Marek Szter

Informacje
Program współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi

Otwarty konkurs ofert
BURMISTRZ BARCZEWA
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873, z poźn.
zm.) oraz Załącznika nr 13 do Uchwały Rady
Miejskiej w Barczewie Nr XXIII/249/2008 z
dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia
„Programu współpracy Gminy Barczewo z
organizacjami pozarządowymi na rok 2009”
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie
wykonania zadań publicznych gminy
Barczewo w 2009 roku.
Konkurs obejmuje zadania z zakresu:
I. Kultura i sztuka, w którym przyjęto
następujące zadania:
1. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej
im. Feliksa
Nowowiejskiego.
2. Organizacja wystawy prezentującej dorobek
twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z
terenu gminy Barczewo.
3. Wsparcie realizacji działań na rzecz obszarów
wiejskich w zakresie kultury i zwyczajów
ludowych.
4. Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki
chóralnej „Warmia Gaudet et Cantat”.
FORMY REALIZACJI ZADANIA:
- organizowanie i propagowanie muzyki Feliksa
Nowowiejskiego w formie koncertów i
realizacja Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego,
- organizowanie koncertów muzyki wokalnej,
- promocja folkloru i tradycji ludowych na
terenie gminy Barczewo,
- organizacja wystaw prezentujących dorobek
twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z
terenu gminy Barczewo.
Wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadań w 2009
roku:
- Organizacja Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
– 20 000,00 zł,
- Organizacja wystawy prezentującej dorobek
twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z
terenu gminy Barczewo – 2 000,00 zł,
- Wsparcie realizacji działań na rzecz obszarów
wiejskich w zakresie kultury i zwyczajów
ludowych – 3 000,00 zł,
- Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki
chóralnej „Warmia Gaudet et Cantat” – 10
000,00 zł
Środki wydatkowane z budżetu gminy
Barczewo na realizację zadań w 2008 roku
wynosiły:
- Organizacja Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego
– 20 000,00 zł,
- Organizacja wystawy prezentującej dorobek
twórców ludowych i rzemiosła artystycznego z
terenu gminy Barczewo – 1 348,44 zł,
- Wsparcie realizacji działań na rzecz obszarów
wiejskich w zakresie kultury i tradycji ludowych
– 1 800,00 zł.
II. Kultura fizyczna, sport i rekreacja, w
którym przyjęto następujące zadania:
1. Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i
młodzieży wraz z organizacją wyścigów.

2. Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej
na terenie miasta i terenach wiejskich oraz
organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych
promujących gminę.
3. Upowszechnianie sportu i zdrowego stylu
życia w rodzinie oraz różnych grupach
zawodowych i społecznych wraz z organizacją
imprez sportowych.
FORMY REALIZACJI ZADANIA:
- organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz
pozaszkolnych zajęć sportowych i
rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
- zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do
uprawiania różnych dyscyplin sportowych,
- szkolenie dzieci i młodzieży w różnych
dyscyplinach sportowych,
- organizowanie imprez sportowych i
rekreacyjnych, popularyzujących kulturę
fizyczną, sport i zdrowy styl życia,
- zadania powinny być realizowane w różnych
dyscyplinach sportu,
- priorytetowo traktowane będą oferty
przedstawiające zadania o zasięgu gminnym,
realizowane w formie programów oraz imprez o
szerokim zasięgu społecznym,
- zwiększające ofertę sportowych zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
- promujących prozdrowotne, społeczne
edukacyjne i wychowawcze wartości sportu,
- zwiększające dostęp do aktywności sportowej,
- inicjujące aktywność fizyczną i osób
nieaktywnych sportowo.
Wysokość środków publicznych
przeznaczonych na realizację zadań w 2009
roku:
- Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i
młodzieży wraz z organizacją wyścigów –
15 000,00 zł,
- Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej
na terenie miasta i terenach wiejskich oraz
organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych
promujących gminę – 60 000,00 zł,
- Upowszechnianie sportu i zdrowego stylu
życia w rodzinie oraz różnych grupach
zawodowych i społecznych wraz z organizacją
imprez sportowych – 20 000,00 zł
Środki wydatkowane z budżetu gminy
Barczewo na realizację zadań w 2008 roku
wynosiły:
- Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i
młodzieży szkolnej na terenie miasta i terenach
wiejskich oraz organizacja imprez sportowo –
rekreacyjnych promujących gminę – 15 000,00
zł
- Rozwój sportowy dzieci i młodzieży szkolnej
na terenie miasta i terenach wiejskich oraz
organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych
promujących gminę – 48 672,59 zł
- Upowszechnianie sportu i zdrowego stylu
życia w rodzinie oraz różnych grupach
zawodowych i społecznych wraz z organizacją
imprez sportowych – 19 531,00 zł
UWAGA! Zastrzega się możliwość zmiany
wysokości środków publicznych na
poszczególne zadania w przypadku
dokonania zmian finansowych w budżecie
gminy na rok 2009 przez Radę Miejską w
Barczewie. Kwoty mogą ulec zmianie w
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przypadku stwierdzenia, że zadanie można
zrealizować mniejszym kosztem, złożone
oferty nie uzyskają akceptacji Komisji
Oceniającej lub zaistnieje konieczność
zmiany budżetu gminy w części
przeznaczonej na realizację zadania z
ważnych przyczyn, niemożliwych do
przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
III. Zasady przyznawania dotacji
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów
wymienionych w ustawie o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli
prowadzą działalność w sferach objętych
konkursem.
2. Oferta winna być zgodna ze wzorem
zawartym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w
sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego, ramowego wzoru umowy o
wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
Nr 264, poz. 2207).
3. Do oferty należy dołączyć załączniki:
a) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru
Sądowego lub inne dokumenty potwierdzające
status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących (wystawiony nie później niż 3
miesiące przed dniem otwarcia ofert)
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z
działalności podmiotu za ubiegły rok (w
przypadku krótszej działalności – za okres tej
działalności)
c) statut
d) wykaz imienny zawodników wraz z
podaniem rocznika – dotyczy klubów
sportowych
e) efekty sportowe, osiągnięcia uzyskane przez
klub lub jego zawodników we
współzawodnictwie sportowym w ostatnim
okresie (rok 2008) – dotyczy klubów
sportowych
Każdy podmiot składa jeden komplet
powyższych dokumentów, bez względu na
ilość składanych ofert.
1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z
przyznaniem dotacji.
2. Podmioty, które pozyskały partnerów do
realizacji przedłożonego projektu zobowiązane
są dołączyć kopię porozumienia partnerskiego.
3. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach
kwota dofinansowania przekroczy wysokość
środków przeznaczonych na wsparcie
poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość
zmniejszenia wysokości wnioskowanego
dofinansowania, stosownie do posiadanych
środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji
jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent
zobowiązany jest do dokonania korekty
kosztorysu. Jednocześnie może negocjować
zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub
wycofać swoją ofertę.
4. Dotacje nie mogą być udzielane na:
1) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z
budżetu gminy lub jego funduszy celowych na
podstawie przepisów szczególnych,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej
przedsięwzięć,
...ciąg dalszy na str.14
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3) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia
umowy o udzielenie dotacji,
4) budowę, nabycie lub dzierżawę budynków,
lokali, gruntów,
5) prace remontowo – budowlane,
6) zadania inwestycyjne,
7) udzielanie pomocy finansowej osobom
fizycznym,
8) działalność gospodarczą, polityczną i
religijną,
9) podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe
oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych
kredytów.
5. Uruchomienie środków na realizację zadania
następuje na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Burmistrzem Barczewa a
podmiotem, którego oferta została wybrana.
6. Pozostałe zasady przyznawania środków
finansowych regulują przepisy ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie oraz inne przepisy prawa.
IV. Warunki realizacji zadania
1. Zadanie winno być wykonane w 2009 roku w
terminie wskazanym w ofercie.
2. Zadanie winno być realizowane w taki
sposób, by w maksymalnym stopniu
podmiotami działań byli mieszkańcy miasta i
gminy Barczewo.
3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą
starannością, zgodnie z warunkami określonymi
w ofercie oraz w umowie.
V. Termin i warunki składania ofert
1. Oferty na realizację wymienionych zadań
należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 20.02.2009 r. w zamkniętej kopercie, na

której należy wpisać nazwę i adres podmiotu,
nazwę zadania określonego w konkursie oraz
adnotację: „Konkurs 2009” w Urzędzie
Miejskim w Barczewie , Plac Ratuszowy 1,
pokój nr 1, w godzinach pracy urzędu lub
przesłać pocztą na ww. adres, przy czym o
zachowaniu terminu decyduje data wpływu
oferty.
2. Formularze ofert dostępne są w Urzędzie
Miejskim w Barczewie, Plac Ratuszowy 1 oraz
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Barczewie
– zakładka Organizacje
Pozarządowe.
3. Podmioty, które składają kilka ofert w
konkursie – powinny złożyć każdą ofertę
odrębnie.
4. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i
nieprawidłowo wypełnione lub złożone po
terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane
przez oferenta.
VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w
ciągu 10 dni od dnia zakończenia składania
ofert.
2. Propozycji podziału środków dokona
Komisja Oceniająca powołana przez Burmistrza
Barczewa. Dokonując wyboru
najkorzystniejszych ofert, Komisja Oceniająca
będzie brała pod uwagę w szczególności:
1) możliwość realizacji zadania przez oferenta,
w tym doświadczenie w organizacji tego typu
zadań,
2) zasoby rzeczowe i osobowe oraz kwalifikacje
realizatorów,

3) zasadność i rzetelność określenia kosztów
projektu – przejrzystość kalkulacji kosztów
realizacji zadania w odniesieniu do zakresu
rzeczowego zadania, szczególnie w części,
która ma być finansowana z dotacji,
4) wysokość wkładu własnego (minimum 10%
wkładu finansowego) i możliwość
dofinansowania z innych źródeł,
5) rzetelność i doświadczenie podmiotu –
analiza i ocena realizacji zadań zleconych
oferentowi w poprzednim okresie, w tym
terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych
dotacji,
6) liczba odbiorców projektu,
7) zgodność oferty z priorytetami i zadaniami
gminy Barczewo oraz z zapisami statutowymi
organizacji.
3. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu
dotacji podejmuje Burmistrz Barczewa.
Poszczególnym podmiotom może być
przyznana więcej niż jedna dotacja.
4. Od decyzji Burmistrza w sprawie wyboru
ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu
odwołania.
5. Podpisanie umów z podmiotami nastąpi po
rozstrzygnięciu konkursu ofert.
6. Wyniki konkursu: wykaz podmiotów,
wysokość przyznanej dotacji i cel, zostaną
zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miejskim w Barczewie oraz na stronie
internetowej Urzędu Miejskiego.

www.bip.barczewo.pl

Tablica Feliksa Nowowiejskiego w Krakowie
Nie da się ukryć, że w Kolegium
Redakcyjnym „Wiadomości Barczewskich” są
ludzie, którym bardziej zależy na odkrywaniu i
upamiętnieniu miejsc związanych z osobą
Feliksa Nowowiejskiego, aniżeli na powielaniu

takich samych informacji na temat tej wybitnej
postaci, przy okazji kolejnej rocznicy.
Z biografii kompozytora można
wyczytać, że nasz Feliks był jak wielki
podróżnik, nie tylko koncertowy. Jego dom to

zarówno Wartembork, gdzie się urodził, jak i
Olsztyn, Berlin, Kraków czy Poznań. W
bogatym, twórczym życiorysie wyczytać
można, że każdy kolejny rok jest rokiem
jubileuszowym, gdyż tyle nagromadziło się
sukcesów, że trudno przejść obok nich
obojętnie. Obecność kompozytora
społeczeństwo wielokrotnie upamiętniło nazwą
ulicy, tablicą na budynku, w którym mieszkał i
pracował, gdzie obecnie mieści się Salon
Muzyczny jego imienia. Jednak miejsc z
biografii kompozytora, dzisiaj zapomnianych,
jest wiele.
Pierwszy sygnał o odnalezieniu
i upamiętnieniu miejsca zamieszkania Feliksa
Nowowiejskiego w Krakowie w czasie ostatniej
wojny wyszedł redakcji rok temu. Nasza pomoc
ma przyczynić się do tego, aby w setną rocznicę
zaśpiewania „Roty” przez chóry pod batutą
kompozytora przed Pomnikiem Grunwaldzkim
w Krakowie, dom w którym mieszkał ozdobić
tablicą.
Będziemy na bieżąco
informować Czytelników o postępach
zmierzających do upamiętnienia miejsca
zamieszkania Feliksa Nowowiejskiego w
Krakowie.
Redakcja

foto z http://fotoforum.gazeta.pl/72,2,858,82436085.html
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