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Wesołego

Alleluja !

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
życzymy
wszystkim Mieszkańcom miasta i gminy Barczewo
zdrowia, pogody ducha,
wielu radosnych i ciepłych chwil,
a także pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Burmistrz Barczewa

Bogusław Matłoka

Lech Jan Nitkowski

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu
zdrowych i pogodnych świąt,
pełnych wiary,
nadziei i miłości.
Niech te święta będą dla Państwa
czasem prawdziwej radości
przeżywanej w gronie najbliższych.
Dyrektor i pracownicy CKiPG
Redakcja “Wiadomości Barczewskich”
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Informacje
Dla ratowania zabytkowego cmentarza
W Parafii Barczewko zawiązał się Komitet dla Ratowania Zabytkowego Cmentarza w Barczewku. W skład Komitetu weszło 16 osób
mieszkających w Barczewku, Tuławkach i Gadach.
Zabytkowy cmentarz, pięknie położony, znajduje się w stanie ogólnego zaniedbania. Najgorzej prezentuje się jego ogrodzenie. Na cmentarzu tym
spoczywa ksiądz Joachim Ziemetzki. Był on proboszczem Parafii Barczewko. Został zastrzelony przez Sowietów 26 stycznia 1945 roku. Ksiądz Joachim
Ziemetzki będzie ogłoszony błogosławionym razem z kilkunastoma innymi osobami duchownymi i świeckimi, zamordowanymi pod koniec wojny.
Zadaniem Komitetu jest m.in. zdobycie środków na postawienie nowego ogrodzenia wokół cmentarza. O środki te Parafia aplikuje do Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w Odnowie Wsi. Projekt i kosztorys ogrodzenia są już gotowe. Obecnie czynione są uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem
Konserwatorskim. Wkład własny do działań dotyczących postawienia ogrodzenia wynosi ponad 34000 zł. Pieniądze te musi w krótkim czasie zebrać
Parafia. Zwracamy się z prośbą szczególnie do wszystkich obecnych i byłych mieszkańców Barczewka – pomóżcie!
Cmentarz, na którym spoczywają Wasi krewni i znajomi zasługuje na wsparcie.
Konto RZYMSKO- KATOLICKIEJ PARAFII ŚW. WAWRZYŃCA w BARCZEWKU znajduje się w Warmińskim Banku Spółdzielczym w Jonkowie Filia
w Dywitach. Jego numer : 76 8857 0002 3011 0157 0276 0001
Dla Darczyńców z zagranicy numer konta : BPS S.A. POLUPLPR 76 8857 0002 3011 0157 1276 0001
W imieniu Rady Komitetu Teresa Kosińska

Bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu
RTV i AGD

Kto pamięta tamte lata?

W styczniowym numerze
„Wiadomości Barczewskich” publikowaliśmy
fotografię wykonaną w latach pięćdziesiątych,
sugerując Czytelnikom, że prawdopodobnie
mogła być ona wykonana w Wipsowie. Na
odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. W
połowie marca na nasz adres e-mailowy
otrzymaliśmy informację od pana Rafaela
Poschmanna z Niemiec. Jak pisze w liście pan
Rafael, dzięki pomocy mamy Hildegardy z
domu Sowicka i taty Arnolda udało się
rozpoznać wiele osób z fotografii.
Zdjęcie zostało wykonane w roku
1959, w jednej z klas szkoły podstawowej w
Prólach, na zakończenie kursu kroju i szycia, w
którym uczestniczyły panie z Pról, Starych Włók
i Kronowa. Była to szkoła podstawowa od 1 do 4
klasy. Po jej ukończeniu dzieci uczęszczały do
szkoły w Wipsowie lub Kronowie. Obecność
orkiestry „Wipsowo 4” świadczy o wyjątkowym

WIADOMOSCI BARCZEWSKIE

zakończeniu
kursu kroju. Ostatecznie
natomiast zakończył się
on zabawą w domu pani
Hildegardy Sowickiej
(wówczas zabawy w
s z k o l e
b y ł y
niedozwolone).
R o z p o z n a n e o s o b y,
zaczynając od orkiestry,
od lewej strony to:
Gerhard Kiendziora,
Gerhard Dombrowski i
Beno Palmowski.
Pozostałe osoby (dolny
rząd od lewej) to: Paulina
Behlau, Brigida
Lehrmann, Erika
Wilczoch, z tyłu, której
twarzy nie widać, to Angelika Kuck, dalej
Magdalena Rogala, Elzbieta Ulrich, Renata
Nitz, dwie panie instruktorki, dalej, Ingrida
Beut, Marta Barczewski, Anna Stalinski, AnnaMaria Sosnowski. Drugi rząd od góry od lewej
strony to: Monika Zirmann, Irmgarda Beut,
Gertruda Kuhn, Marta Sowicka, Lucja Kuzina,
Hildegarda Sowicka (mama Rafaela), Maria
Kiwitt. Być może nie wszystkie imiona i
nazwiska są poprawnie napisane. Tak było przy
nazwisku Sowitzki, Sawicka i Sowicka.
Na koniec w liście pan Rafael
nadmienił, iż od mamy dowiedział się, że dużo
osób przedstawionych na fotografii wyjechało
za granicę, albo już nie żyją. Ponadto, że gazeta
„Wiadomości Barczewskie” jest poczytna. My
ze swej strony dziękujemy panu Rafaelowi
Poschmannowi i jego rodzicom za pomoc.
Natomiast od Czytelników oczekujemy
dopisania dalszej historii.
W. Zenderowski

W dniu 09.03.2010 r. odbyło się spotkanie
Burmistrza Barczewa (w obecności pracowników
Urzędu Miejskiego i Prezesa Spółki ZUK Leszka
Polaka) z panią Kariną Majcherską
przedstawicielem Warmińsko – Mazurskiej
Spółdzielni Inwalidów w Olsztynie.
Ustalono, że Gmina Barczewo na wiosnę,
tj. w miesiącu marcu 2010 r. zorganizuje dla
swoich mieszkańców zbiórkę zużytego sprzętu
elektronicznego, który odebrany zostanie przez
Warmińsko – Mazurską Spółdzielnię
Inwalidów w Olsztynie, uprawnioną do
prowadzenia działalności polegającej na
przetwarzaniu zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego zgodnie z decyzją Marszałka
Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
Wszyscy, którzy chcą pozbyć się starego
zepsutego sprzętu, powinni w dniu zbiórki
wystawić go określonej godzinie i miejscu
uzgodnionym wcześniej z zarządcami spółdzielni
mieszkaniowych, zarządami wspólnot
mieszkaniowych oraz sołtysami poszczególnych
wsi. Miejsca i czas odbioru odpadów zostaną
wskazane dla danej miejscowości w sposób
zwyczajowo przyjęty (Informacja na tablicach
ogłoszeń oraz TV Macrosat).
Do urządzeń elektrycznych i
elektronicznych zaliczamy w szczególności:
lodówki, zamrażarki, pralki, zmywarki,
urządzenia grzejne, wentylatory elektryczne,
urządzenia klimatyzacyjne, odkurzacze,
komputery, monitory, telewizory, odbiorniki
radiowe, sprzęt oświetleniowy (np.: lampy
fluorescencyjne), narzędzia elektryczne i
elektroniczne, czujniki dymu, termostaty,
a u t o m a t y d o w y d a w a n i a n a p o j ó w,
małogabarytowe baterie i akumulatory.
Elektrośmieci z miejsc zbiórki odbierze
Warmińsko – Mazurska Spółdzielnia Inwalidów
w Olsztynie i Zakład Usług Komunalnych Sp. z
o.o. w Barczewie.
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Informacje

Gmina Barczewo wielokrotnie nagrodzona!

26 lutego 2010 roku podczas Gali
podsumowującej Plebiscyt „EURO-GMINA”
oraz „EURO-PARTNER” 2008/2009 zostały
przyznane laureatom Plebiscytu pamiątkowe
statuetki Liderów w różnych dziedzinach.
Uroczystego wręczenia poszczególnym
zwycięzcom dokonali Pan Jacek Protas –
Marszałek Województwa WarmińskoMazurskiego oraz Pan Marian Podziewski –
Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Plebiscyt
został rozstrzygnięty w dwóch etapach:
EURO-PARTNER – gdzie wyróżnione i
nagrodzone zostały przedsiębiorstwa - Liderzy
Przedsiębiorczości z różnych branż oraz,
EURO-GMINA – gdzie statuetki oraz
szczególne Listy gratulacyjne powędrowały na
ręce Wójtów i Burmistrzów nagrodzonych w
Plebiscycie gmin.
Spośród wszystkich 119 gmin
województwa warmińsko-mazurskiego oraz
wśród 16 kategorii nagród, Gmina Barczewo
została nominowana aż w 4 kategoriach
(największa liczba nominacji w całym
Plebiscycie!) oraz wyróżniona statuetką Lidera
Kultury, która została wręczona podczas gali
Burmistrzowi Barczewa. Wygraliśmy z
miastami, które od lat szczycą się imprezami
kulturalnymi na poziomie międzyregionalnym i
międzynarodowym, takimi jak: Morąg,
Frombork, Szczytno i Węgorzewo. Wyróżnienie
to świadczy dobitnie o dostrzeżeniu przez
zewnętrzne Instytucje i Fundacje, wachlarza
imprez kulturalnych, które oferowane są w
Gminie Barczewo i które odbywają się w
samym Barczewie. Pozostałe nominacje, w
których Gmina Barczewo została wyróżniona i
nieznacznie wyprzedzona przez konkurencję to:
Kultywowanie Tradycji Historycznych
(nominowani Barczewo, Frombork, Lidzbark
Warmiński), Infrastruktura (nominowani
Barczewo, Gołdap, Morąg, Olecko, Szczytno)
oraz Edukacja (Barczewo, Bartoszyce, Ełk,
Dobre Miasto, Pieniężno, Ostróda). Z pełną
świadomością oraz bez zbędnej skromności
można zatem powiedzieć, że po kilku latach
starania się o środki zewnętrzne na różne
projekty, dopiero obfitujący w szereg
wykonanych na terenie miasta i gminy
inwestycji rok 2009, przyniósł Naszej Gminie

nową jakość zarządzania,
a sama Gmina Barczewo
zaczęła być zauważana w
w o j e w ó d z t w i e
warmińsko-mazurskim,
jak i w całym kraju jako
lider w wielu dziedzinach.
Wykonane na początku
zeszłego roku inwestycje
takie jak: budowa
amfiteatru wraz z
zagospodarowaniem
terenu stawu w Barczewie,
budowa mostu na rzece
Pisa, poprawa wizerunku
Miasta poprzez
modernizację placów i
parków oraz budowa
chodników na osiedlach
fot. archiwum
nie pozostały obojętne
innym instytucjom i przyniosły Gminie
Barczewo kolejną nagrodę – wyróżnienie w I
Etapie Konkursu „Modernizacja Roku 2009”,
organizowanego przez Targi Pomorskie Sp. z o.
o oraz Stowarzyszenie Ochrony Narodowego

fot. archiwum

Dziedzictwa Materialnego. Patronami
Konkursu są m.in.: Ministerstwo Infrastruktury,
Generalny Konserwator Zabytków, Główny
Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Główny
Inspektor Ochrony Środowiska. Perspektywa
rozpoczętego w styczniu 2010 roku projektu
„Rewitalizacja wschodniej części Starego
Miasta w Barczewie” oraz ta nagroda stanowią
bodziec i podstawę do dalszego ubiegania się
Gminy Barczewo o środki zewnętrzne na
inwestycje, a sama zasadnicza zmiana
wizerunku całej Gminy oraz Miasta będzie
podążać w obranym kierunku, który jest i będzie
spójny z oczekiwaniami mieszkańców.
Jakub Żywicki
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Efekt pracy i poświęcenia wielu ludzi...
Szanowni Państwo
Wiele się mówi o zadaniach i
działalności jednostek samorządowych na
terenie gmin naszego powiatu, dotyczących
gospodarki i przedsiębiorczości, rolnictwa,
ekologii rozwoju infrastruktury, tworzenia
korzystnych warunków dla potencjalnych
inwestorów, właściwego wykorzystania
środków Unijnych.
Podkreśla się znaczącą rolę
przystosowania standardów w dziedzinie
służby zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji i
kultury, a także sportu, turystyki czy
agroturystyki do wymogów Unii Europejskiej.
Każdy sukces osiągnięty w wymienionych
sferach działalności samorządowej jest
efektem pracy i poświęcenia wielu ludzi, do
których należą jednostki samorządowe,
instytucje, organizacje pozarządowe,
stowarzyszenia, związki, fundacje, tworzone
przez i dla ludzi. Najlepsi są wyłaniani i
nagradzani tytułem Lidera w Plebiscycie
„Euro-Gmina, Euro-Partner” województwa
warmińsko-mazurskiego.
Jako mieszkaniec Barczewa, z dumą
przyjąłem informację, że na uroczystej gali,
która odbyła się 26 lutego br. w audytorium
Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, właśnie
Barczewo zostało uhonorowane w tym
plebiscycie tytułem Lidera Kultury i że od tej
chwili jest miastem nie tylko kojarzonym z
Feliksem Nowowiejskim, ale z wysoką kulturą
w szerszym aspekcie.
W związku z tą przyjemną okolicznością,
pragnę złożyć gratulacje i podziękowania
wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy, którzy
swoją działalnością wpłynęli na osiągnięcie
przez miasto tak wysokiego wyróżnienia.
Wyrażam ogromny szacunek wobec tych z
Państwa, którzy dbają o ochronę dóbr
dziedzictwa kultury i zabytków na terenie
miasta i Gminy Barczewo, którzy kultywują i
promują warmińskie tradycje poprzez
profesjonalne przygotowanie szeregu imprez
kulturalnych, a wśród nich festiwali, w tym
Międzynarodowego Festiwalu Muzyki
Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego,
koncertów letnich w Ramsowie, wystaw
artystów polskich i zagranicznych
organizowanych w Centrum Kultury i
Promocji Gminy, Salonie Muzycznym, galerii
Synagoga, plenerów artystycznych, prelekcji i
spotkań literackich, festynów, majówek,
koncertów, gamy różnorodnych zajęć dla
młodzieży prowadzonych przez instruktorów.
Serdeczne gratulacje kieruję także do tych z
Państwa, którzy opracowują publikacje
dotyczące naszego miasta i gminy, stanowiące
trwały zapis naszej kulturowej tożsamości.
Podziwiam kreatywność, ciężką pracę i
poświęcenie, jakie wnosicie w kształtowanie
wizerunku naszego Barczewa, wytrwałość w
podnoszeniu jego rangi w dziedzinie kultury,
wzorowe realizowanie zadań przez jednostki
kultury i organizacje pozarządowe znajdujące
się na terenie naszego miasta i Gminy. To
Państwo stanowicie sól tego skrawka
warmińskiej ziemi.
Życzę wielu sukcesów w kolejnych latach
działalności.
Radny Powiatu Olsztyńskiego
Jerzy Bujnowski
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Społeczeństwo

Barczewo kulturą stoi? Widziane ze stołka radnego
Refleksje dotyczące przyznania miastu
Barczewo nagrody w dziedzinie kultury w
plebiscycie „Euro-Gmina-Euro-Partner”
2009 woj. warmińsko-mazurskiego
Z ogromną satysfakcją przyjąłem
wiadomość o zdobyciu przez miasto Barczewo
nagrody lidera kultury w I edycji plebiscytu
„Euro-Gmina-Euro- Partner 2009” woj.
warmińsko-mazurskiego. Moja satysfakcja i
radość były o tyle większe, że sam od ponad
dwudziestu lat jestem zawodowo i społecznie
związany z działalnością w kulturze. Kapituła
plebiscytu postawiła konkretne warunki
ubiegania się o nagrody: „wykazać się
najciekawszymi inicjatywami oraz bogatym
dorobkiem z różnych dziedzin”. Nasze
województwo liczy 116 gmin, zatem zdobyć
lidera w danej dziedzinie jest nie lada
wyczynem, sukcesem i wyróżnieniem. Cóż w
praktyce oznacza taki sukces dla nas,
mieszkańców Barczewa? Otóż jest to
potwierdzenie słuszności czynionych wszelkich
poczynań w tej sferze. W pierwszym rzędzie
wielkie gratulacje należą się dyrekcji i
pracownikom Centrum Kultury i Promocji
Gminy. Wielki ich wysiłek: wielość i
różnorodność odbytych imprez, ich poziom i
wydźwięk społeczny i medialny, wreszcie
kreowanie wizerunku miasta i gminy poprzez
wydawnictwa, wystawy, odczyty, koncerty,
spotkania w mieście i w sołectwach – zresztą nie
sposób tu wymienić ogromu przedsięwzięć –
dało w sumie tak niespodziewany ale bardzo
przyjemny efekt. Oczywiście należy tu pamiętać
także o wielkiej aktywności w tej sferze
organizacji pozarządowych. Ich społeczny
bezinteresowny wysiłek bardzo przyczynił się
do zdobycia tej nagrody. Na pewno w
pierwszym rzędzie należy wymienić i docenić
organizatorów Międzynarodowego Festiwalu
Muzyki Chóralnej im. Nowowiejskiego oraz
Letnich Koncertów Muzyki Wokalnej w
Ramsowie – to są nasze dwie czołowe imprezy
kulturalne o zasięgu międzynarodowym. Moim
zdaniem jednak pełnią osiągania sukcesu w
kulturze jest stała praca organiczna na poziomie
podstawowym. Owszem imprezy rangi
międzynarodowej promują nas w skali makro,
jednak jądrem upowszechniania i obcowania z
kulturą jest skala mikro. Mikro, nie znaczy w
tym przypadku mała. Znaczy właśnie
podstawowa i tym samym najważniejsza. Są to
wszelkie inicjatywy przeprowadzane w naszych
sołectwach. Ich mnogość i częstotliwość daje
ten najważniejszy efekt, jakim jest
kształtowanie świadomego odbiorcy kultury,
wrażliwego na swoje pochodzenie,
doceniającego swoje korzenie i jednocześnie
otwartego na świat, na jego odrębność. Taki
właśnie jest cel działalności w dziedzinie
kultury. Mogę jednocześnie w tym miejscu
dodać, że być może choć trochę do tego sukcesu
naszego miasta przyczyniła się komisja kultury,
promocji i sportu Rady Miejskiej w Barczewie,
której mam przyjemność być uczestnikiem.
Swoją pracą zawsze stymulowaliśmy,
zachęcaliśmy i wspomagaliśmy różne
inicjatywy w sferze kultury.
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Dla mnie jednak nagroda w kulturze
dla Barczewa jest pretekstem do spojrzenia na
inne, niż kultura, dziedziny – na inne instytucje,
które działają na rzecz naszej społeczności. Czy
rzeczywiście tylko w kulturze należała się nam
nagroda? Oczywiście nie mam zamiaru oceniać
werdyktu niezależnej kapituły. Niemniej jednak
można zastanawiać się nad stanem naszych
innych gminnych sfer społecznogospodarczych. W pierwszym rzędzie widzę
Zakład Budynków Komunalnych i jego
ewidentny sukces – tak, tak, jest to sukces, choć
może nie dotyczy podstawowej działalności
statutowej. Decyzja naszego samorządu o
włączeniu do zadań ZBK utrzymania miejskiej
zieleni dała nadspodziewane efekty. Oto nagle
Barczewo stało się piękniejsze, nowe rabaty,
wiele ciekawych nasadzeń itd. Dla mnie jest to
dowód na to, że tak naprawdę w uzyskaniu
pożądanych dobrych efektów liczą się właściwi
ludzie, a nie instytucje. Naturalnie ZBK boryka
się z wieloma problemami. Największym, moim
zdaniem, to ciągle jeszcze brak bazy mieszkań
socjalnych. My, radni tej kadencji, wielokrotnie
podnosiliśmy ten problem budowy budynku
socjalnego w Barczewie ale wygląda na to, że
nad tym problemem pochylą się radni następnej
kadencji. Sprawa jest o tyle ważna, że w ten
sposób można by było spowodować ruch
migracyjny w miejskim mieszkalnictwie i
zasiedlenie atrakcyjnych mieszkań na starówce
osobami z listy oczekujących.
Zakład Usług Komunalnych, to
kolejna gminna spółka. Dziś jej działalność
zaczyna wychodzić wręcz na pierwszy plan.
Dyrektywy unijne nakładają na nas konieczność
właściwej gospodarki odpadami komunalnymi.
Ciągle debatujemy nad inicjatywą budowy
spalarni odpadów dla 37 gmin regionu. Czy to
się uda? Mam osobiście wielkie wątpliwości.
Tak, czy inaczej, na dziś wszyscy coraz bardziej
odczuwamy skokowy wzrost cen odbioru
odpadów komunalnych – na przestrzeni
ostatnich trzech lat o około 150%.
Zakład Energetyki Cieplnej, to bardzo
ważna – kolejna spółka gminna. Oczywiste są jej
priorytety działania. Natomiast dla mnie,
wielkim zaskoczeniem przed trzema laty, była
informacja o konieczności dofinansowywania
działalności tej spółki z pieniędzy budżetu, czyli
podatników. Po prostu spółka ta generuje straty.
W normalnych warunkach wolnego rynku ta
spółka już by zbankrutowała. Naturalnie w
naszych realiach jest koniecznością jej
dotowanie. Niemniej jednak należy poszukiwać
rozwiązań zmierzających do ograniczania
dotacji. Zresztą takie kroki są czynione i należy
je kontynuować.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji –
myślę, że jest to nasza spółka, która po prostu ma
co robić i robi to każdego dnia. Pracy dla tej
spółki nie zabraknie, bo jeszcze mamy tyle do
zrobienia w sferze wodociągowania, a przede
wszystkim kanalizacji gminy. Ba! Kanalizacji
nawet obszarów miejskich. Myślę, że po prostu
załoga spółki powinna dalej konsekwentnie
realizować swoje zadania.
Miejska Przychodnia Zdrowia, to z
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kolei pewien ewenement w skali regionu. Mam
tu na myśli strukturę własnościową. W zasadzie
zdecydowana większość tego typu instytucji po
1989 roku w Polsce stopniowo poddała się
procesom przekształcenia w spółki
niepubliczne. Na początku kadencji tego
samorządu także zmierzaliśmy do jej
uwłaszczenia. Osobiście zawsze byłem i jestem
zwolennikiem takich procesów. Niemniej
jednak w przypadku naszej przychodni od
pomysłu odstąpiono. Teraz przychodnia jest
rozbudowywana i wszystko wskazuje na to, że
utrzymanie jej publicznego statusu będzie
dobrze służyć naszym mieszkańcom.
W ten sposób dokonałem bardzo
skrótowego przeglądu niektórych gminnych
instytucji w aspekcie sukcesu ludzi kultury.
Konkluzja, moim zdaniem jest taka, że w innych
sferach, niż kultura, również mamy swój
niezaprzeczalny dorobek. Należy dalej podążać
tak wytyczoną drogą. Nagrody są ważne, bo
potwierdzają słuszność podjętych działań,
jednak najbardziej liczy się zadowolenie
społeczne: więcej mieszkań, tańsza energia
cieplna, niższa cena odbioru odpadów
komunalnych, dobra jakość dostarczanej wody,
więcej skanalizowanych terenów, usługi
medyczne na najwyższym poziomie.
Gwoli kronikarskiej dokładności
dodam, że tytuły liderów w różnych kategoriach
uzyskały gminy: bezpieczeństwo – Biskupiec
Pomorski i Biskupiec (Reszelski), wydarzenie
roku – Górowo Iławeckie, kultywowanie
tradycji – Grunwald i Frombork, gospodarka i
przedsiębiorczość – Pozezdrze, Szczytno i
Bartoszyce, rolnictwo – Wilczęta, ekologia –
Kisielice, impreza roku – Mikołajki, uzdrowisko
roku – Miłomłyn, turystyka – Węgorzewo,
służba zdrowia i opieka społeczna – Kowale
Oleckie i Morąg, edukacja – Srokowo,
Pieniężno i Orneta, , sport – Iłowo-Osada i
Działdowo, infrastruktura – gmina wiejska
Ostróda i Olecko, agroturystyka – Sępopol,
innowacyjność – Gołdap. Wójtem Roku został
Teodozy Jerzy Marcinkiewicz ze Stawigudy,
Prezydentem Roku – Tomasz Andrukiewicz z
Ełku, a Burmistrzem Roku – Stanisław
Trzaskowski z Dobrego Miasta.
Jan Połowianiuk

KTO RATUJE JEDNEGO CZŁOWIEKA,
RATUJE CAŁY ŚWIAT.
ODDAJESZ KREW - DARUJESZ ŻYCIE !
Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom
pacjentów, OSP Barczewo wraz z Urzędem
Miejskim w Barczewie oraz Regionalnym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
organizuje akcje Honorowego Oddawania
Krwi. Każda zbiórka będzie się odbywać w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Barczewie w dniach
10 kwietnia, 12 czerwca,
14 sierpnia, 16 paździenika 2010 roku
każdorazowo w godzinach
8.00 – 11.00

Informacje
8 marca w Barczewie
Niejednemu Adamowi wyszły bokiem

fot. Zb. Kozłowski

Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie składa serdeczne podziękowania
sponsorom:
Annie Tołkacz,
Magdalenie Rynkiewicz,
Agnieszce Jastrzębowskiej,
Monice Kasprzak,
Anecie Klimaszewskiej,
Zakładowi Budynków Komunalnych,
Małgorzacie Majder,
Agnieszce Piotrowskiej,
Ewie Karkut,
Mariuszowi Kamińskiemu,
Ramsko – Zbigniewowi Kozłowskiemu,
Katarzynie Kacperskiej,
Iwonie Pieloszczyk,
Krzysztofowi Rechul,
Jarosławowi Bonus,
Właścicielom Sklepu chemicznego – Gosposia,
Jolancie Stasiłojć,
Annie Wojszel,
Wiolecie Czubkowskiej,
Leszkowi Zychowicz,
Barbarze Cieślik,
Sylwii i Krzysztofowi Sołtys,
Jadwidze Ulążka,
Firmie Edi – Edwardowi Reski,
Barbarze Klickiej,
Jolancie Szwarc,
Julicie Szatkowskiej,
Danucie Piórkowskiej
Agnieszce Gorajczyk
Nadii Kuligowskiej
Danucie Wilińskiej
Justynie Sierak
Szanowni Państwo,
Dzięki Państwa uprzejmości i hojności
możliwe było przeprowadzenie uroczystości z
okazji Dnia Kobiet na tak wysokim poziomie.
Chcielibyśmy za to serdecznie podziękować.
Upominki, które nieodpłatnie otrzymaliśmy od
Państwa spowodowały, że na twarzach wielu
pań zagościł uśmiech.
Cieszymy się, że są ludzie, którzy
wspomagają działalność Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie.
Mariola Łukowska
Dyrektor CKiPG

Życzenia, wiosenne tulipany od Rady
Miejskiej, upominki i smak dobrej zabawy. Taką
niespodziankę przygotowało wielu paniom
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie i jego przyjaciele. Tym razem
niepodzielnie rządziły kobiety, ukazując swoje
różne oblicza i postawy. Drwiły sobie z panów,
łamały im serca, bez skrupułów wprowadzały
dyktaturę domową, wzbudzając współczucie dla
gnębionej mniejszości męskiej, że wspomnę tu
biednego Niuniusia (Zbyszek Kozłowski),
gnębionego przez kobietę pracującą
(Małgorzata Rukszan) czy dyskotekowego
chłopaka (Adam Jędraszek), któremu znowu w
życiu nie wyszło. Prawdziwych mężczyzn
poszukiwały Agnieszka Chojnowska i Anna
Jakończuk. Nawet Elvis, w postać którego
wcielił się Adam Gałka nieźle się musiał starać,
by zaspokoić wybredny kobiecy gust. Na scenie
królował humor, satyra i piosenka, czyli istny
kabaret, niestety zakończony interwencją
policji, ponieważ dwie z występujących
artystek, przekroczyły nielegalnie polską
granicę. Dla jasności sytuacji, oczywiście
wszystko mieściło się w granicach scenariusza
imprezy.

Dodatkową atrakcją wieczoru było
otwarcie pokonkursowej wystawy XXII edycji
Międzynarodowego Konkursu na Rysunek z
cyklu „Jaka bede…”, przygotowanej przez
Miejską Bibliotekę Publiczną we współpracy z
CKiPG w Barczewie i Stowarzyszeniem
ARTspiracja w Olsztynie. Wystawę można było
oglądać degustując słodkości przygotowane na
tę okazję przez panią Ewę Pietkiewicz. Nad
całością imprezy czuwał dyrektor CKiPG
Mariola Łukowska. A jak się bawili panowie?
No cóż. Ich święto odbyło się parę dni później.
Anna Rok

fot. M. Łukowska

Podania i legendy na Warmii i Mazurach a archeologia
Góra z górą się nie zejdzie?
O tajemnicach Warmii i Mazur,
ukrytych w niejednym zamkowym podziemiu
czy grodziskowym wykopalisku, mogliśmy się
dowiedzieć podczas spotkania z Jerzym Łapo,
kustoszem Muzeum Kultury Ludowej w
Węgorzewie i Robertem Klimkiem,
historykiem, badaczem pradziejów ziem
pruskich i grodzisk, które zorganizowała 26
lutego Miejska Biblioteka Publiczna w
Barczewie we współpracy z Centrum Kultury i
Promocji Gminy.
Prelegenci, powołując się na
materiały źródłowe, przedstawili najciekawsze
pod względem archeologicznym, kulturowym i
religijnym miejsca Warmii i Mazur oraz
związane z nimi podania, legendy i baśnie. Jak
się okazuje, zarówno pierwsze jak i drugie
stanowią coś co łączy wszystkich ludzi, bez
w z g l ę d u n a t e r e n z a m i e s z k a n i a . To
niezaspokojona potrzeba do nadania każdemu
zjawisku wytłumaczenia naukowego, bądź, jeśli
to niemożliwe, fantastycznego. Zestawienie
wierzeń, dowodów naukowych z poczuciem
humoru naukowców z pewnością stanowiło
doskonałą lekcję dla uczestników spotkania.
Anna Rok
Warto zachować
Jerzy Łapo, kustosz, magister archeologii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
doktor nauk humanistycznych (historia)
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie, kustosz Muzeum Kultury Ludowej w
Węgorzewie, redaktor „Studia Angerburgica”
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fot. A. Jędraszek

Publikacje:
Ludowa wizja przeszłości Mazur, Olsztyn 2008
Opracowania: W cieniu Zamkowej Góry, Zbiór
podań ludowych z Mazur Wschodnich, „Moja
Biblioteka Mazurska”, nr 8, Dąbrówno 2006.
Tragarz duchów. Zbiór podań ludowych z
Mazur, „Moja Biblioteka Mazurska”, nr 11,
Dąbrówno 2007.
Redakcja i opracowanie: Pruskie baby
kamienne. Fenomen kultury czy europejska
codzienność?, Olsztyn 2007.
Max Toeppen. Wierzenia mazurskie, „Moja
Biblioteka Mazurska”, nr 12, Dąbrówno 2008.
Robert Klimek, magister nauk społecznych,
absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w
Olsztynie, badacz historii i kultury ziem
pruskich, społeczny opiekun zabytków
archeologicznych na województwo warmińskomazurskie, członek Stowarzyszenia
Miłośników Historii i Kultury Prusów
„Pruthenia”.
Publikacje:
Przewodniki archeologiczne: Terra Gunelauke,
2008, Na kresach Galindii, 2009.
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Społeczeństwo

Bez komentarza.
Spotkanie z Komisją Rewizyjną
Na prośbę klubu radnych
„Porozumienie Samorządowe” ósmego lutego
2010 roku odbyło się spotkanie Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej z członkami klubu.
Wniosek o wyrażenie zgody na spotkanie, złożył
klub u przewodniczącego Rady pana Bogdana
Matłoki 1.02. 2010 r. Celem spotkania miało być
zapoznanie się ze sprawozdaniem z pracy
Komisji Rewizyjnej za 2009 rok. Podczas
spotkania ustną informację złożył jej
przewodniczący Sebastian Więcławik. Na
wstępie powiedział: Jeśli chodzi o rok ubiegły w
planie prac komisji owszem były zapisane
kontrole. Natomiast w praktyce nie były
przeprowadzone. Były analizy i opiniowania
budżetu gminy oraz sprawozdań poszczególnych
komórek organizacyjnych, tak za półrocze jak i za
cały rok.
Jeśli chodzi o całe trzy lata. W pierwszym roku
kadencji była próba przeprowadzenia kontroli w
Wydziale Budownictwa Urzędu Miejskiego. O
ile pamiętam ówczesna kierownik tego wydziału
pani Piotrowska odmówiła współpracy z
komisją, złożyła wymówienie z pracy w urzędzie,
kontrola nie doszła do skutku. Szczegółowych
kontroli w urzędzie ani w jednostkach podległych
w gminie nie było. Poszczególne problemy, które
wpływały do komisji były rozpatrywane na
bieżąco. Dotyczyły w szczególności skarg od
ludności na działalność domów komunalnych i
MOPS-u.
Radny Jan Połowianiuk: chciałbym
wyjaśnić dlaczego klub „Porozumienie
Samorządowe” poprosił o spotkanie z Komisją
Rewizyjną. Mieliśmy wrażenie, że Komisja
Rewizyjna wykazuje zbyt małą aktywność, w
szczególności jeśli chodzi o jeden punkt statutu
dotyczący kontroli zagospodarowania
składników majątkowych powierzonych
jednostkom organizacyjnym gminy. W zasadzie,
teraz uzyskaliśmy odpowiedź ,że przez trzy lata
nie było żadnej kontroli. Pan przewodniczący
Komisji Rewizyjnej przed chwilą to stwierdził.
Nasze wątpliwości się potwierdziły. Jest jeszcze
jedna przyczyna, dla której poprosiliśmy o to
spotkanie. Doszło do żenującego incydentu na
poprzedniej sesji, na której jako Rada mieliśmy
się wypowiedzieć na temat skargi Barbary M.,
skierowanej do wojewody. Okazało się, że opinia
komisji przedłożona radnym nie była
konsultowana z członkami Komisji Rewizyjnej.
W porę zaprotestował radny Tomasz
Michałowski. Następnie w blasku kamer
telewizyjnych obecnych na sesji dochodzi
ponownie do żenującej sytuacji, otóż
Przewodniczący Rady zarządził przerwę w
obradach sesji, aby w przerwie komisja
rozważyła skargę. To dało nam sygnał, że w
komisji coś jest w nieporządku.
Przewodniczący Sebastian Więcławik
powiedział, że skarga była rozpatrywana na
połączonych komisjach które odbyły się przed
grudniową sesją. Odpowiedź na skargę uzyskała
akceptację radnych. Radnemu Tomaszowi
Michałowskiemu zarzucił niewiedzę, mijanie się
z prawdą, gdyż on nie był obecny na posiedzeniu
komisji a przyszedł na sam koniec jej obrad.
Przed kamerami aby się popisać zarzuca mi
kłamstwo.
Odpowiadając na zarzut radny Tomasz

Michałowski oświadczył, że był od początku
obecny o czym świadczą złożone podpisy na
liście obecności i dokumentach.
Radny Ryszard Kulesza, weteran
pośród samorządowców, stwierdził: dla mnie nie
jest zrozumiała sytuacja, kiedy to zbierają się
połączone komisje, robią się nasiadówkę,
uzgadniają się treść informacji jaką się będzie
prezentowana na sesji. Komunikat, że komisje
zatwierdziły i reprezentują wspólny pogląd to nie
jest cała prawda. Zbiorowe głosowanie na
połączonych komisjach nie jest równoznaczne z
podjęciem decyzji przez komisję. Decyzję
powinni podjąć członkowie komisji na
posiedzeniu komisji pod przewodnictwem
swego przewodniczącego. Jeżeli mamy takie
problemy z oceną pracy komisji, proponuję,
zakończmy dzisiejsze zebranie, do końca roku
zawieśmy kontrole komisji i cieszmy się z tego.
Poza merytoryczną dyskusją radny powołał się
na olbrzymi dorobek Komisji Rewizyjnej z
ubiegłej kadencji kiedy on był jej
przewodniczącym. Tym samym dał do
zrozumienia, że z jego dorobku nikt z członków
komisji tej Rady nie chciał skorzystać.
Wiceprzewodnicząca Rady Alina
Jakończuk: Minęło trzy lata. Jeżeli mamy uwagi
dotyczące Komisji Rewizyjnej to rozmawiajmy z
całą komisją a nie tylko z jej przewodniczącym.
Komisja pracuje kolegialnie. Wszyscy
powinniśmy bić się w piersi, że komisja tak a nie
inaczej pracowała. Wszystkie sprawozdania
komisji i jej plany pracy muszą być przyjęte i
zaprotokołowane przez komisję. Pozytywnym
przykładem do naśladowania jest praca Komisji
Kultury o czym świadczy wzorowo sporządzona
dokumentacja.
O samo rozliczenie się z pracy komisji
do jej członków zaapelowała radna Elżbieta
Zacharewicz. Jedynie radna Wojtach Regina,
o b e c n i e w i c e p r z e w o d n i c z ą c a R a d y,
wytłumaczyła się z tego co robiła gdy była
członkiem komisji.
Dużo czasu w dyskusji radni
poświęcili zakresowi pracy i kompetencji
komisji. Radny Ryszard Kulesza wyjaśnił, że
oprócz kompetencji i obowiązków jakie określa
ustawa, Rada Miasta ma prawo wnioskować
zakres prac komisji. Ostatecznie Rada
zatwierdza jej plan pracy. Poważnego
rozważenia wymaga sytuacja kiedy to radny,
członek Komisji Rewizyjnej kontroluje samego
siebie jako pracownika w kontrolowanej
instytucji np. w MOPS-ie, w szkole czy komisji
antyalkoholowej lub przetargowej.
Wyjście z tej kłopotliwej sytuacji
zaproponował radny Tomasz Michałowski:
Należy zastanowić się nad składem osobowym
komisji, aby u jej członków nie było zależności
służbowej i podległości. Wychodząc naprzeciw
jestem w stanie zrezygnować z członkowstwa w
komisji aby nie łączyć sobą funkcji. To samo
powinni zrobić pozostali członkowie.
Radna Elżbieta Zacharewicz
podzieliła się uwagami o pracy komisji, kiedy
była przewodniczącą Rady: Jako
przewodnicząca dbałam na bieżąco o szkolenia
członków komisji, dostarczając im informacji o
uregulowaniach prawnych i szkoleniach.
Natomiast nie mogłam polecać komisji żadnych

kontroli. Rada może, przyjmując plan pracy.
Na koniec z żalem wypowiedział się
radny Sebastian Więcławik. Powiedział: jako
jednoosobowy przedstawiciel Komisji
Rewizyjnej nie mam czasu i nie jestem w stanie
przeprowadzić wszystkiego. Miałem do
rozpatrzenia 14 przetargów w roku, 10 skarg, do
tego praca zawodowa od 7 do 15-tej. Nie zgodził
się z negatywną oceną jego pracy i pozostałych
członków komisji.
Radny Ryszard Kulesza zauważył: nikt pana nie
ocenia źle. Chciałbym aby komisja zastanowiła
się wspólnie co zrobić aby usprawnić jej pracę.
Ciekawym spostrzeżeniem i uwagą
podzielił się radny Andrzej Moszczyński. Otóż,
trzy lata temu podczas konstytuanty Rady
zwycięska koalicja na eksponowane stanowiska
Rady wynosiła swoich. Niektórzy radni byli bez
doświadczeń w pracy społecznej, ale pełni
ufności i nadziei, że sobie dadzą radę. Radni nie
koalicjanci z doświadczeniem w samorządzie,
decyzją zwycięzców poszli w odstawkę.
Odmienny pogląd na obsadę stanowisk
w Radzie wyraziła radna Elżbieta Zacharewicz.
Uważa, że wszystko odbyło się demokratycznie,
były głosowania nad kandydaturami… dalsze
wywody pani radnej wywołały ogólną wesołość u
uczestników spotkania.
Tekst artykułu jest poprawioną wersją
odbytej dyskusji, zapisanej na nośniku
elektronicznym.
Jan Krakowiak
Od autora
Tekst artykułu „Bez komentarza” przesłałem do
autoryzacji wszystkim uczestnikom spotkania z prośbą
o naniesienie poprawek. Wszystkie wniesione uwagi
uwzględniłem w ostatecznej redakcji tekstu. Jedynie
radna Elżbieta Zacharewicz, była przewodnicząca
Rady Miejskiej, nie wyraziła zgody na publikację
swoich wypowiedzi. Panią radną prosiłem o
autoryzację i ewentualne poprawki do przesłanej
wersji tekstu. Nie prosiłem jej o zgodę na
wydrukowanie tego co powiedziała a co jest
zarejestrowane w wersji oryginalnej. Jako redaktor
ponoszę pełną odpowiedzialność za napisane słowa.
Pełną odpowiedzialność za ulotne słowa ponoszą też
osoby, które je wypowiadają.

Rewelacje Redaktora
Karkowiaka
Szanowny Panie Redaktorze !
Nawiązując do artykułu pt. „Bez
komentarza. Spotkanie z Komisją Rewizyjną”
stwierdzam, że powstał on w dziwaczny sposób i
wypaczył moje wypowiedzi.
Protestuję przeciwko metodzie zbierania
„haków”!
Na znak protestu nie wyraziłam zgody na
skrócone, wybiórcze i subiektywne omówione
przez Pana Redaktora moje wypowiedzi w
czasie tego spotkania.
Nie usprawiedliwia Pana stwierdzenie: „Tekst
artykułu jest poprawioną (!) wersją odbytej
dyskusji, zapisanej na nośniku elektronicznym”.
Jak została „zapisana na nośniku
elektronicznym” (czytaj: dyktafonie) dyskusja
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barczewie
z K l u b e m R a d n y c h „ P o ro z u m i e n i e
Samorządowe”, która odbyła się w sali sesyjnej
Ratusza w dn. 08.02.2010 roku?
W czasie spotkania (ok. 10 minut po
rozpoczęciu) wszedł do sali sesyjnej Pan
Ciąg dalszy na str. 7
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Społeczeństwo
Rewelacje Redaktora
Karkowiaka

Z XLIX sesji Rady Miejskiej. Skarga

Ciąg dalszy ze str. 6

Redaktor J. Krakowiak, usiadł i włożył ręce do
kieszeni. Przez całe spotkanie trzymał je w
kieszeniach i od czasu do czasu ruszał nimi. Po
ogłoszeniu przez wiceprzewodniczącą Rady
zakończenia spotkania, Pan Redaktor wyjął ręce
z kieszeni, wstał z krzesła i szybko wyszedł z sali.
Po kilku dniach otrzymałam napisany
przez Pana Redaktora tekst, z prośbą o
autoryzację! Ukrytym w kieszeniach spodni
„nośnikiem elektronicznym” (terminologia
Redaktora) nagrał Pan między innymi „haki”
na byłą przewodniczącą Rady Miejskiej, czyli na
mnie.
Te rewelacje zawarł Pan w bardzo
tendencyjnym swoim artykule.
Oto one:
1) „O samo rozliczenie się z pracy komisji do jej
członków zaapelowała Elżbieta Zacharewicz.”
Przekłamanie!
2) „Radna Elżbieta Zacharewicz podzieliła się
uwagami o pracy komisji, kiedy była
przewodniczącą Rady.” Przekłamanie!
3) „...dalsze wywody pani radnej wywołały
ogólną wesołość u uczestników spotkania.”
Kłamstwo!
Koniec „haków”.
Informuję, iż na początku obecnej
kadencji Rady Miejskiej powołana została (par.
26.1. „Statut Gminy Barczewo”) Komisja
Rewizyjna w składzie:
Sebastian Więcławik – przewodniczący
Regina Wojtach – członek
Marianna Sawoń – członek
Tomasz Michałowski – członek
Pracowała ona przez 3 lata. W dokumentacji
Rady Miejskiej w Barczewie nie znalazłam
żadnej negatywnej opinii o pracy w/w Komisji.
Nieporozumieniem jest publiczne
wyrażanie oceny pracy Komisji Rewizyjnej po
pierwsze dlatego, iż odpowiada ona przed Radą
Miejską, która ocenia jej pracę (par. 26.2.
„Statut Gminy Barczewo”), a po drugie dlatego,
że dwóch członków Komisji: Marianna Sawoń i
Tomasz Michałowski, było jednocześnie
członkami Klubu Radnych i członkami Komisji,
więc na bieżąco dbali o jakość pracy Komisji i
jednocześnie informowali kolegów z Klubu
Radnych o zakresie prac w Komisji Rewizyjnej.

Na XLIX sesji Rady Miejskiej
miałem możliwość przysłuchiwania się
rozpatrywanej skardze wniesionej przez
mieszkankę Barczewa na dyrektora Zakładu
Budynków Komunalnych.
Skarżąca się pani zadała Radzie kilka pytań i
oczekiwała ich pozytywnego załatwienia.
Sprawa dotyczyła wymiany stolarki okiennej w
jej lokatorskim mieszkaniu. Uzasadniając
złożoną skargę powiedziała: wyczytałam w
gazecie, że okna i drzwi w mieszkaniach
lokatorów powinny być wymieniane przez ZBK.
Od 2008 roku kilkanaście razy w tej sprawie
pisałam do dyrektorki ZBK pani Mirosławy
Jasińskiej. Odpowiedzi pozytywnej nigdy nie
otrzymałam. Za każdym razem byłam zbywana
różnymi wyjaśnieniami, a że w budżecie nie ma
pieniędzy, okna powinnam wymienić sama.
Kilka lat temu wymieniłam za własne pieniądze
drzwi, natomiast na okna nie było mnie już stać.
Przedstawicielowi ZBK, który po oglądnięciu
okien w jej lokalu stwierdził dobry ich stan,
zarzucam kłamstwo zadłużyłam się aby spłacić
dług, tj. czynsz w kwocie 7000 zł. Dyrektorka
obiecała mi, że umorzy zaległe odsetki w kwocie
4000 zł. Jak poprosiłam ją o wymianę okna,
powiedziała, że muszę zapłacić za nie z
własnych pieniędzy. Pani dyrektor ostatnio była
dla mnie arogancka i nieprzyjemna. Zostałam
zmuszona wystosować skargę do Rady
Narodowej, że ta pani nie była w stanie mi nic
załatwić. Ja chcę zrezygnować z głównego
lokatora i przekazać mieszkanie córce, gdyż ja
nie mam siły walczyć z panią dyrektor.
W dyskusji wiceburmistrz pan Marek
Szter wyłuszczył radnym zawiłą istotę sprawy,
cyt.: Pani ...... miała długoletnie zadłużenie w
opłacaniu czynszu w kwocie 7000 zł i naliczone
odsetki 4000 zł. Zawarła z dyrektorem ZBK
umowę, z której wynika, że jeżeli spłaci zaległy
czynsz, to naliczone odsetki będą umorzone. W
zamian za umorzone odsetki, za własne
pieniądze wstawi sobie okno w cenie 600 zł.
Umowa zobowiązuje obie strony. Dyrektor ZBK
pani Mirosława Jasińska stwierdziła, że pani
....... z umowy się nie wywiązała. Dalej oczekuje,
że się wywiąże ze swoich zobowiązań.
Wiceburmistrz Szter zaapelował do pani
składającej skargę, ażeby nie wprowadzała
opinii publicznej w błąd, ponieważ jak
powiedział „to jest nieuczciwe”.

Radna Elżbieta Zacharewicz prosiła
aby komisja ds. mieszkaniowych pochyliła się
nad problemem lokatorki. Radny Tomasz
Michałowski zapowiedział, że jego komisja
oświaty wraz z komisją mieszkaniową udadzą
się do omawianego mieszkania. Zauważył
dzisiaj mamy dwie sprawy do załatwienia:
skargę na dyrektorkę ZBK i drugą sprawę
ludzką. Ludziom trzeba pomóc. Radna Regina
Wojtach uczestnicząca w komisji rozpatrującej
skargę stwierdziła, że korespondencja w tej
sprawie jest obszerna. Na dzień posiedzenia
komisji, my mieliśmy wiedzę, że pani .......
zalega z czynszem. Warunki zawartej umowy to
nie znieczulica ludzka, ale daleko wyciągnięta
pomocna dłoń człowiekowi w potrzebie.
Przewodniczący Rady Bogdan Matłoka na
zakończenie powiedział: „obowiązkiem
radnego jest pochylić głowę przed problemami
każdego mieszkańca. Nie kwestionuję
udzielenia osobie potrzebującej pomocy.
Problemem powinna się zająć jeszcze raz
komisja mieszkaniowa. My dzisiaj mamy zająć
się skargą.” Następnie Rada Miejska po
wysłuchaniu opinii stałych komisji i
przeanalizowaniu wszystkich dokumentów
związanych ze sprawą postanowiła skargę
oddalić.
Po raz pierwszy spotkałem się z taką
agresywną eskalacją żądań. Oskarżeniom i
pomówieniom bez pokrycia nie było końca.
Skarżącej wszystko się należy. Żaląca
zapomniała dopowiedzieć, że to ona latami nie
płaciła czynszu, nie wywiązała się z zawartej
umowy. Z przebiegu emocjonalnej dyskusji
można odnieść wrażenie, że lokatorka ma
większe prawa niż właściciel, chce decydować
komu właściciel ma przekazać lokal bo ona nie
ma siły walczyć z panią dyrektor. Paranoja. O
obowiązkach lokatora pani nawet nie
wspomniała. Walka, jaką toczy pani jest zbędna
i bez sensu, wystarczy tylko terminowo płacić
czynsz. Sprawy pomocy socjalnej dla ludzi
biednych załatwia Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Firmy ZBK i Wspólnoty
Mieszkaniowe nie są instytucjami
charytatywnym, w działalności gospodarczej
kierują się rachunkiem ekonomicznym. Nie
przypuszczam ażeby ogół naszych
mieszkańców życzył sobie, aby ich majątkiem
zarządzały instytucje charytatywne.
Jan Krakowiak

zorganizować nowocześniej, szybciej i taniej ku
zadowoleniu mieszkańców. Słowa uznania dla
szefa firmy prezesa Leszka Polaka i jego ludzi.
Jak zapewnił mnie prezes Polak, firma
jest dobrze przygotowana. Pan prezes
powiedział – Dotychczas wykonaliśmy doraźne
zlecenie Burmistrza Miasta na kwotę 5 tys.
złotych. Brygada zalepiła asfaltem, w sumie 41
m2 powierzchni. Masy asfaltowej mamy na
stanie 7 ton. Oczekujemy od władz gminy
dalszych zleceń. Na terenie Osiedla Słonecznego
i na Starówce widać ludzi, pracowników
Zakładu Budynków Komunalnych,
porządkujących skwery i place.
Jak mnie poinformował wiceburmistrz Marek
Szter – po zimie remontu wymaga wiele dróg

gminnych. W pierwszej kolejności planujemy
remont cząstkowy na drogach utworzonych z
dawnej krajowej 16, np. w miejscowości
Wójtowo ulica Modrzewiowa, w Łęgajnach
ulica Dębowa, w Ruszajnach stara trasa do wsi.
Naprawa główna drogi o długości 335 m.b.
będzie przeprowadzona w tym roku na trasie z
Lamkowa do Krokowa. Położony zostanie
dywanik asfaltowy. Jest to niezrealizowane
zadanie z roku 2009 z powodu braku
wykonawcy. Dzisiaj mamy ogłoszony przetarg
na wykonacie prac drogowych.
Uwaga na miny
Gdy stopniał śnieg na naszych
chodnikach, skwerach i placach odkryły się pola

Elżbieta Zacharewicz

Spacerkiem po mieście
Okiem i uchem obserwatora...
Marcowe słońce zimę z miasta
wypycha. Wiosna tuż, tuż. Jako pierwsze do
wiosennych prac przystąpiły służby
porządkowe. Brygada Zakładu Gospodarki
Komunalnej usunęła hałdy śniegu i przystąpiła
do remontu nawierzchni ulic. Sprawnie i
fachowo idzie robota brygadzie Leszka Berdy,
Piotra Krupy, Mirosława Niskiego w usuwaniu
dziur pozimowych w jezdniach ulic. Brygada
dysponuje skromnym, ale profesjonalnym
sprzętem wystarczająco dobrym i sprawnym,
aby zaasfaltować dziury. Okazuje się, że
zalepianie dziur w jezdni ulic można
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Informacje
Z Gimnazjum im. Ziemi Warmińskiej...
WyGRAj fundusze europejskie
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie zostało partnerem w
projekcie Polskiej Fundacji im. Roberta
Schumana (PFRS) „ stanowiącym cykl gier
miejskich dla młodzieży i wydarzeń lokalnych
w 10 miejscowościach w całej Polsce. Celem
było pokazanie społeczności lokalnej, że
fundusze europejskie są dostępne także w
naszym regionie i w jaki sposób mogą

informacjami dotyczącymi funduszy
europejskich.
Po podzieleniu na pięć grup, wcielili się w rolę
Europejskich Doradców Rozwojowych.
Musieli rozwiązać szereg zagadek i zadań, które
czekały na nich w terenie. W swoje badania
włączyli zarówno lokalnych urzędników, jak i
mieszkańców miasta – dzięki temu udało się im
zdobyć wiele informacji i opinii na temat tego,
gdzie i w co warto zainwestować Fundusze
Europejskie w rodzinnym mieście. Następnego
dnia, w trakcie warsztatów strategicznych
uczestnicy przygotowali w formie prezentacji
swoje rekomendacje m.in. w takich kluczowych
sprawach jak: sport i turystyka, kultura,
transport, integracja społeczna czy edukacja.
Wszystkie grupy, podczas całej gry miejskiej,
pracowały pod okiem wykwalifikowanych
trenerów delegowanych przez PFRS.
Swoje pomysły i obserwacje przedstawili 22
stycznia podczas Europejskiego Dnia w
Gimnazjum. Z ich propozycjami zapoznali się
nie tylko szkolni koledzy, ale także
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Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie
ogłosiła modę na odblaski

przedstawiciele samorządu, organizacji
samorządowych.
Tego dnia odbył się również Konkurs Wiedzy o
Krajach Unii Europejskiej – „ Eurobus”.
Uczniowie klas drugich zaprezentowali
wylosowane wcześniej państwa Unii
Europejskiej.
Prezentacje odbyły się na wysokim poziomie
artystycznym, w których przygotowanie
zaangażowali się uczniowie, wychowawcy,
nauczyciele i rodzice.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na stronie
gimnazjum www.gimbar1.edupage.org
Jolanta Jakończuk, Irena Klimaszewska,
Małgorzata Trusewicz, Małgorzata
Bronowska-Waliszewska, Małgorzata
Jasiukiewicz

przyczynić się do rozwoju najbliższego
otoczenia.
Przez dwa dni (20-21 stycznia) ulice Barczewa
zamieniły się w szlaki ekspedycji, którymi
młodzi mieszkańcy miasta wyruszyli w
poszukiwaniu możliwości wykorzystania
funduszy europejskich. Pierwszego dnia 80
uczniów barczewskiego gimnazjum zapoznało
się podczas wykładu z najważniejszymi

Moda na odblaski

W realizację projektu zaangażowało
się wiele osób i instytucji z Barczewa:
Pan Lech Jan Nitkowski – Burmistrz Barczewa
Pan Marek Szter – Zastępca burmistrza
Barczewa
Pani Ewa Orłowska – Dyrektor Miejskiego
Zespołu Oświaty i Zdrowia
Pani Mariola Łukowska – Dyrektor Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie
Pan Robert Ostaszewski – Komendant
Komisariatu Policji w Barczewie
Pan Krzysztof Kacprowicz – Telewizja kablowa
MACROSAT
Pani Danuta Zielonka – Prezes Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich
Pani Iwona Duchniewicz – Dyrektor
Przedszkola Miejskiego
Pan Jarosław Złotkowski – Kierownik
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Pan Jakub Żywicki – główny specjalista ds.
funduszy unijnych
Panowie Marcin Majewski, Piotr Mostek –
Organizacja Imprez
Mieszkańcy Barczewa
Serdecznie Dziękujemy za życzliwe
przyjęcie młodzieży gimnazjalnej podczas
realizacji opisanego projektu „WyGRAj
fundusze europejskie”.
Dyrektor Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie
Zbigniew Podlaski

Spacerkiem po mieście
Ciąg dalszy ze str.7

minowe. Trudno policzyć ile min typu
„poślizgowego” psiej produkcji zostało
zainstalowanych lub podrzuconych podczas
zimy. Widok nieprzyjemny i czas niebezpieczny.
Przechodnie w roli saperów, butami rozbrajają
śmierdzący ładunek. Znana mi mieszkanka ulicy
Mickiewicza, ignorująca informację o minach,
pośliznęła się, zabrudziła sobie buty i kolana. Po
zimie widać, jaki jest w mieście problem z psimi
ekskrementami. Służby porządkowe i sanitarne
gminy powinny zaproponować jakiś sposób na
rozwiązanie śmierdzącego problemu, tak aby
zwierzęta miały możliwość wybiegu i miasto
było czyste.
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Dzięki współpracy z Wydziałem
Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej
Policji, firmie Michelin i Czmuda wszyscy
uczniowie naszej szkoły otrzymali elementy
odblaskowe. Podczas spotkania 26 lutego
przedstawiciele Policji, omawiali zagrożenia
związane z poruszaniem się po drodze i
rozdawali odblaski. Uczniowie z
prezentowanego filmu i rozmowy dowiedzieli
się, że muszą je nosić by być widocznymi dla
kierowców po zmroku.
Nasze działania są systematyczne,
bowiem już od września prowadzimy
rozmowy na temat bezpiecznego uczestnictwa
w ruchu drogowym. Uczniowie młodszych klas
uczą się zasad prawidłowego przechodzenia
przez jezdnię, starsi przygotowywani są do
uzyskania karty rowerowej. Ażeby zachęcić do
noszenia odblasków ogłosiliśmy Modę na
odblaski, w ramach której uczniowie
wykonywali elementy odblaskowe na lekcjach
techniki oraz przygotowali apel z pokazem
ubrań przyozdobionych odblaskami oraz
prezentacją haseł i wierszyków tematycznych.
Przygotowywanie uczniów do
bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym
jest jednym z ważniejszych zadań naszej szkoły
dlatego też dzięki współpracy z Wojewódzkim
Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szkole
Podstawowej nr 1 w Barczewie zostanie
uruchomione Centrum Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Będzie to miejsce, w którym
dzieci i młodzież z Barczewa oraz najbliższej
okolicy będą zdobywać i poszerzać wiedzę
związaną z uczestnictwem w ruchu drogowym.
Marta Sadowska
Przebieranie nogami
W Barczewie jest wiele instytucji
o b s ł u g u j ą c y c h m i e s z k a ń c ó w. P e w n a
mieszkanka prosiła mnie abym na łamach gazety
poruszył delikatną sprawę, tj. swobodny dostęp
do szaletu. – W instytucjach ulokowanych przy
ulicy Wojska Polskiego, które przynajmniej raz
w miesiącu odwiedzam – mówi starsza pani –
toalety są, ale zamknięte. Praktycznie klientowi
niedostępne. Dla ludzi zdrowych, nie ma
problemu. Dla mnie jest. Aby skorzystać z
„ustępu” muszę udać się do biura i poprosić o
klucz. Czas od udostępnienia klucza do otwarcia
toalety jest długi. Po wizycie pozostaje niemiłe
wspomnienie. Uwagę tę dedykuję kierownikom
zakładów pracy z prośbą o zauważenie
problemu, jakim jest szybki dostęp do toalety.
Jan Krakowiak

Historia
Rok 2010 Rokiem Feliksa Nowowiejskiego
Duch Feliksa Nowowiejskiego wciąż żyje...

Barczewskie Kalendarium

W biografii Feliksa Nowowiejskiego
możemy przeczytać, że kompozytor mieszkał w
Krakowie dwukrotnie. Pierwszy raz, kiedy 13
marca 1909 roku objął stanowisko dyrektora
krakowskiego Towarzystwa Muzycznego.
Wówczas przyczynił się do ożywienia życia
muzycznego w pięknym mieście nad Wisłą,
natomiast rok później, podczas spaceru po
Błoniach krakowskich, zrodziła się muzyka
„Roty” do słów Marii Konopnickiej. Pod
utworem kompozytor umieścił datę 13 stycznia
1910 roku. Największe wydarzenie tamtego

1.03.1950 – w barczewskim więzieniu
przebywało 2690 więźniów.
1.03.1991 – w Barczewie powstał MiejskoGminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Pierwszym kierownikiem została Bożena
Lisowska.
2.03.1682 – w parafii Barczewo mszę świętą
prymicyjną odprawił Piotr Sadowski, późniejszy
proboszcz Barczewa.
4.03.1991 – uczniowie Szkoły Podstawowej w
Barczewie uczestniczyli w rekolekcjach
wielkanocnych.
7.03.1997 – zawarto pierwszy związek
małżeński w Zakładzie Karnym w Barczewie
(pensjonariusz tego zakładu i Marzena K.)
8.03.1946 – pierwszym naczelnikiem więzienia
w Barczewie został sierż. Leon Duś.
9.03.1975 – przy Miejskim Domu Kultury w
Barczewie działały sekcje: plastyczna,
fotograficzna i tenisa stołowego oraz klub
„Złotego Wieku”, zespół muzyczny i chór
dziecięcy.
11.03.1949 – władze miasta Barczewo
przekazały Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” młyn i olejarnię przy ul. Młynarskiej.
11.03.2007 – w Barczewie odbył się III Zimowy
Spływ Kajakowy.
13.03.1947 – w Barczewie uruchomiono dwa
przedszkola oraz zakończono remont Domu
Starców.
13.03.1947 – w Barczewie otwarto Centralny
Dom Kultury, w którym powołano Towarzystwo
Teatru i Muzyki Ludowej oraz założono
bibliotekę powiatową.
14.03.1582 – w Bartołtach, biskup Marcin
Kromer dokonał konsekracji kościoła ku czci
Narodzenia Maryi Panny, św. Jakuba Starszego i
św. Szczepana.
15.03.1936 – urodził się ks. Kazimierz Załęski
proboszcz parafii Giławy i Ramsowo.
16.03.1996 – podczas pobytu w Barczewie do
księgi muzealnej wpisali się syn Feliksa, Jan
Nowowiejski wraz z małżonką Niną.
17.03.1946 – z pierwszym publicznym
koncertem wystąpiła Mała Orkiestra
Symfoniczna Związku Zawodowego Muzyków
RP w Olsztynie, późniejsza Filharmonia
Olsztyńska.
18.03.1807 – w okolicach Barczewa zjawił się
dowodzący oddziałem lekkiej kawalerii ataman
kozacki Mateusz Płatow.
18.03.1920 – mieszkańcy Bartołt Wlk.,
Barczewka, Barczewa, Łapki, Kaplityn, Giław,
Kromerowa, Kronowa, Łęgajn, Marun, Mokin i
Wójtowa podpisali się pod memoriałem
skierowanym do Komisji Międzysojuszniczej w
sprawie otwarcia polskiej szkoły.
18.03.1990 – na zebraniu Wojewódzkiej Komisji
Historycznej ZSMP w Olsztynie grupa
założycielska przyjęła nazwę Stowarzyszenia
Miłośników Historii Organizacji
Młodzieżowych.
18.03.2000 –w Barczewie odbyły się pierwsze
wybory do Samorządu Osiedlowego „Nowe
Miasto”.
19.03.1991 – została erygowana Prowincja w
Poznaniu pod wezwaniem św. Franciszka z
Asyżu. Kościół w Barczewie wszedł w skład tej
prowincji.

Pomimo że nie żyło im się łatwo, to jednak
Feliks Nowowiejski nie przestał komponować.
Napisał m.in. utwór organowy „In Paradisum”
(„Siedem słów Chrystusa”). Każdego ranka
chodził do kościoła salezjanów na Dębnikach i
grał na organach podczas rannej mszy. Tam,
obok, mieszkał Karol Wojtyła. Zapewne
początkowo nie wiedząc nic o sobie, obaj
przechadzali się tymi samymi uliczkami wzdłuż
Rynku Dębnickiego. Mogła to być ul. Tyniecka
czy Barska. Tymi samymi uliczkami

Foto archiwum. Wejście do kamienicy przy Rynku Dębnickim nr 8.

okresu odbyło się 15 lipca 1910 roku, kiedy na
Placu Matejki w Krakowie, tysiąc chórzystów
zaśpiewało „Rotę” podczas uroczystości
odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego.
Natomiast dnia 26 marca 1911 roku Feliks
Nowowiejski zawarł związek małżeński z
Elżbietą Mironow-Mirocką.
Kompozytor opuścił Kraków w
kwietniu 1914 roku, wyjeżdżając do Berlina, by
objąć klasę kompozycji w konserwatorium
Scharwenki. Tam zastał go wybuch I wojny
światowej. Jako Warmiak – poddany króla
pruskiego – za sprawą lekarza, dawnego
chórzysty, schronił się przed frontem w
orkiestrze wojskowej. Do odrodzonej Polski
Nowowiejski powrócił po zakończeniu wojny w
1919 roku.
Drugi raz zamieszkał z rodziną w
Krakowie po wybuchu II wojny światowej. Jego
wcześniejsza twórczość patriotyczna i udział w
plebiscycie na rzecz Polski były niemile
spostrzegane przez hitlerowców. Miał
uzasadnioną obawę, choćby za stworzenie
muzyki do „Roty” i dyrygowanie połączonymi
chórami podczas uroczystości odsłonięcia
pomnika Grunwaldzkiego. Początkowo
ukrywał się w Poznaniu, w szpitalu u sióstr
Elżbietanek przy ul. Łąkowej. Dobrze znał język
niemiecki. Zanim żona kompozytora wraz z
dziećmi Feliksem Marią, Kazimierzem,
Adamem i Janem, zamieszkali w Krakowie,
przeszli obóz w Poznaniu na Głównej. Byli tam
od grudnia 1939 do 10 lutego 1940 roku. Potem,
transportem, trafili do Jędrzejowa, a stamtąd do
Krakowa. Feliks Nowowiejski musiał się
ukrywać. Do rodziny dołączył dopiero wtedy,
kiedy zdobył fałszywe dokumenty na nazwisko
Warmiński. Pod koniec wojny Nowowiejscy
mieszkali w kamienicy na Rynku Dębnickim
pod nr 8, mieszkanie 8, na czwartym piętrze.

przechodzili także klerycy od salezjanów. W
latach 1938-1944 przy ul. Tynieckiej 10
mieszkał i należał do parafii św. Stanisława
Kostki Karol Wojtyła. Później Karol Wojtyła już
jako Ojciec Święty na prywatnej audiencji
przyznał się rodzinie Feliksa Nowowiejskiego,
że rozmawiał z kompozytorem. Najczęściej
kompozytora można było spotkać na ul.
Grodzkiej.
Dziś spacerując krakowskimi
uliczkami w poszukiwaniu śladów Feliksa
Nowowiejskiego docieramy do dawnego
targowiska. To Rynek Dębnicki, mały, a jakże
urokliwy dzięki swoim zaczarowanym
kamieniczkom, które jak ogniwo splatają się z
nowymi zabudowaniami. Jedna z kamienic,
oznaczona numerem 8, stoi w całości, nietknięta
od okupacji. To tu, na czwartym piętrze, pod
numerem 8, mieszkał Feliks Nowowiejski z
rodziną. Zatrzymajmy się przy pięknej,
renesansowej fasadzie budynku. Ma się
wrażenie, jakby czas zatrzymał się w miejscu i
za chwilę Feliks Nowowiejski wyjdzie aby
kupić ulubioną gazetę „Nowiny Krakowskie”.
Wystarczy spojrzeć na te stare, odrapane z
brązowej farby dwuskrzydłowe oszklone do
połowy drzwi wejściowe. Wyżej nad nimi, po
prawej stronie do fasady budynku przyczepiona
j e s t , w y k r z y w i o n a n a r ó ż n e s t r o n y,
skorodowana rdzą, metalowa podświetlona
skrzynka i ledwo trzymający się numerek 8, a
nad nim napis Rynek Dębnicki. Gdy zajrzymy
przez szybę w drzwiach wejściowych,
zobaczymy sfatygowaną klatkę schodową,
zniszczone kamienne schody, przy których jest
ta sama balustrada, metalowa z drewnianą
poręczą. Takie same kamienne schody,
prowadzą do piwnicy i drugie, prawdopodobnie
na podwórze, zapewne miejsce zabaw dzieci
Nowowiejskich.
Ciąg dalszy na str. 10
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Pod rozwagę radnym...
Most Henryka z Łajs
O tym, jakie nazwy nadano ulicom po
transformacji ustrojowej, wiemy za
pośrednictwem „Wiadomości Barczewskich”,
które na swych łamach publikowały uchwały
podjęte przez radnych naszego miasta.
Wówczas zmieniono kilka nazw ulic, zastępując

je nowymi nazwami. Szkoda, że pozostawiono
nazwy ulic, które nie tyle co śmieszą, ale o
niczym nie informują. Co gorsze, nic nie znaczą.
Kiedy podejmowano stosowne uchwały w
sprawie zmian nazw ulic i placów sugerowano
radnym, aby przy nadawaniu nowych nazw
sięgnąć do nazwisk historycznych postaci, z
którymi nasze miasto było związane, a
społeczność Barczewa nie będzie się wstydzić.
Niestety, z tej propozycji rada nie skorzystała.
Od tamtej pory minęło kilkanaście lat. Emocje
związane z nazewnictwem ulic opadły i minęły.
Dziś pora odkurzyć pomysł, który pojawił się w

Barczewskie Kalendarium
20.03.2000 – w BWA w Olsztynie prezentowane
były prace państwa Barbary i Andrzeja
Hulanickich z Barczewa.
22.03.1983 – członkowie Rejonowej Komisji
Historycznej przy ZSMP w Barczewie udali się
do Szczecina na Zlot z okazji 38. rocznicy
powrotu Ziem Zachodnich do macierzy.
25.03.1970 – kółko fotograficzne przy Miejskim
Domu Kultury w Barczewie przygotowało
wystawę fotograficzną pt. „Marcowy połów”.
26.03.2002 – w Czytelni Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Barczewie otwarto wernisaż prac
osadzonych z województwa warmińskomazurskiego pt. „Artysta chwilowo nieobecny”.
27.03.1972 – w Miejskim Domu Kultury w
Barczewie swą działalność rozpoczęło
Młodzieżowe Koło Plastyczne, które
prowadziła Joanna Sikorska.
30.03.1985 – w Barczewie na Przeglądzie
Chórów Szkolnych wystąpiły chóry z Wipsowa,
Ramsowa, Lamkowa i Barczewa.
Wojciech Zenderowski
Sprostowanie
W poprzednim numerze wkradł się błąd. Jest:
26.02.2009 – Rada Miejska w Barczewie
ogłosiła rok 2010 – Rokiem Feliksa
Nowowiejskiego.
Winno być:
26.10.2009 – Rada Miejska w Barczewie
ogłosiła rok 2010 – Rokiem Feliksa
Nowowiejskiego.
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2 0 0 1 r o k u n a ł a m a c h „ Wi a d o m o ś c i
Barczewskich”. Pisaliśmy, że jeśli nie ulicę, to
może most nazwać imieniem zasłużonej osoby,
związanej z naszym miastem. Dziś ponawiamy
propozycję, by w każdą rocznicę nadania
Barczewu praw miejskich, wpisać w
organizowane obchody Dni Barczewa
uroczystość nadania imienia jednemu z mostów.
Byłaby to wspaniała okazja, czas i miejsce do
uhonorowania znanej, historycznej postaci
związanej z Barczewem.
Ponawiamy pomysł. Czy nie
wspaniałą propozycją byłoby nazwanie mostu
nad rzeką Pisą, tzw. „Zielonego Mostu”, którego
historię przedstawialiśmy wcześniej na łamach
„Wiadomości Barczewskich”, imieniem
Henryka z Łajs? A zatem przybliżmy
Czytelnikom postać Henryka z Łajs, który dla
naszego miasta zrobił dużo, a także odegrał
wspaniałą rolę w zasiedlaniu południowej
Warmii.
HENRYK z Łajs urodził się
pomiędzy 1310, a 1320 rokiem w Łajsach
(Leysen), pod Pieniężnem. Tenże Henryk
(Heinko) był synem sołtysa Gerika z Łajs i
bratem Jana z Łajs, założyciela i pierwszego
burmistrza Olsztyna, który zorganizował wieś
Różnowo w komornictwie olsztyńskim i wieś
Praslity w komornictwie dobromiejskim.
Henryk z Łajs był wolnym warmińskim
chłopem i pochodził z rodziny, którą można
określić mianem – urzędniczej, zasłużonej.
Dziadek Henryka, Martin przybył do Prus z
hrabstwa Mark w Westfalii i osiadł właśnie tam,
gdzie w 1304 roku powstała wieś Łajsy. Martin
ustanowiony został zasadźcą Łajs. Ojciec
Henryka posługiwał się pruskim imieniem
Geriko i po swym ojcu piastował urząd sołtysa.
Przypomnijmy, że w tamtych czasach urząd
sołtysa był dziedziczny i przechodził z ojca na
syna.
6 czerwca 1364 roku za zgodą
kapituły katedralnej z rąk biskupa Jana II
Stryprocka, Henryk z Łajs otrzymał przywilej
lokacyjny, w którym biskup warmiński
wyznaczył go na założyciela i pierwszego
sołtysa miejskiego, później zwanego
burmistrzem Wartberg (dzisiejsze Barczewo).
Potem Wartburg prawa miejskie otrzymało 4
lipca 1364 roku, z rąk tego samego biskupa
warmińskiego Jana II Stryprocka. Zgodnie z
dokumentem lokacyjnym, Henryk z Łajs
otrzymał dziedziczny urząd sołtysa miejskiego i
wszelkie związane z tą funkcją prawa, w tym

Rok 2010 Rokiem... Ciąg dalszy ze str.9
Wejście do kamienicy przypomina
rok 1940, a może 1945. Przy drzwiach są
skrzynki z numerami, dzwonkami i nazwiskami
mieszkających. Wszystkie są zapisane. Tylko
przy numerze 8 jest puste miejsce. Być może, z
uwagi na bezpieczeństwo kompozytora, miejsce
to było puste przez cały okres jego pobytu w
Krakowie? Tego nie wiemy. 15 sierpnia 1945
roku Nowowiejscy opuścili mieszkanie udając
się do Poznania. Tak samo nie wiemy kto dziś
jest lokatorem mieszkania nr 8, gdzie w kilku
pokojach mieszkali Nowowiejscy. Czy obecny
lokator znał kompozytora z Warmii? Czy
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sądownicze. Dokument lokacyjny miasta
określał nie tylko granice, ale także wysokość
czynszów oraz wymieniał prawa i obowiązki
zasadźcy. Oprócz sprowadzenia nowych
osadników, do obowiązków Henryka z Łajs
należało obwarowanie miasta fosą, wałem i
drewnianymi palisadami. Ponadto Henryk
otrzymał prawo udziału w dochodach
pochodzących z handlu i kar sądowych.
Otrzymał 10 włók dziedzicznie, a także 5 mórg
ziemi na urządzenie folwarku, pół włóki na
urządzenie wybiegu dla koni, pół parceli na
własne zabudowania, pół parceli na urządzenie
słodowni. Otrzymał także jedną parcelę pod
budowę młyna poza miastem. Wszystko było
dziedziczne i wolne od jakichkolwiek czynszów
i powinności. Wpływy z czynszów czy opłaty z
masarni, piekarni, łaźni, kramów w tym
szewskich, fryzjerskich, wagi miejskiej i
wszystkich innych źródeł, dzielono na trzy
części, z których jedną otrzymywał Henryk z
Łajs. Osadę lokowano nie „na surowym
korzeniu”, ale w miejscu zasiedlonym
uprzednio przez Prusów. Prawdopodobnie przy
sporządzaniu planu zabudowy miasta pomagał
mu jego brat Jan z Łajs. Wówczas układ miasta
oparto na planie regularnego prostokąta, z
układem ulic w formie szachownicy. W
centralnej części zarezerwowano miejsce na
rynek miejski ze studnią pośrodku, gdzie później
stanął ratusz, wokół którego w następnym wieku
powstały kamieniczki mieszczan. Zgodnie z
założeniami aktu lokacyjnego w północno
-wschodniej części usytuowano zamek biskupi,
obok zamku – kościół farny św. Anny i św.
Szczepana, a dalej na wschód – klasztor
Franciszkanów z kościołem św. Andrzeja
Apostoła.
Henryk z Łajs był wysoko ceniony przez
biskupa warmińskiego Jana II Stryprocka skoro
ten powierzył mu urząd zasadźcy Skajbot.
Historycy i pruscy kronikarze przypisują
Henrykowi z Łajs cechy przywódcze, dobrego
organizatora i człowieka konsekwentnego w
swoim działaniu.
Kiedy w 1380 roku pożar zniszczył znaczną
część zabudowy miasta, gród nie tylko szybko
odbudowano, ale i rozbudowano. W 1380 roku,
po ukończeniu budowy zamku biskupiego,
nazwę miasta zmieniono z Wartberg na
Wartenburg. Z czasem miasto doszło do takiej
świetności, że po 42 latach, w roku 1406 radę
miejską stać było na wykupienie dziedzicznego
urzędu sołtysa miejskiego. Od tego roku gród
leżący w widłach rzek Pisa i Kiermas miał już
rajców i burmistrza z wyboru. Henryk z Łajs
zmarł pod koniec XIV wieku.
Teksy i foto Wojciech Zenderowski
sąsiedzi znali swego sąsiada? Tego także nie
wiemy, gdyż uszanowaliśmy cudzą prywatność.
Dziś przed wejściem do kamienicy
rosną pochylone ku jezdni dwie lipy. Drzewa nie
są stare. Zapewne ktoś posadził je długo po
drugiej wojnie. Natomiast między kamienicą, a
jezdnią znajduje się urzędowa tablica
informacyjna VIII Dzielnicy – Dębniki, która
przypomina nam, że jest XXI wiek. Tylko na
fasadzie kamienicy pod nr 8 brak jest
pamiątkowej tablicy, mówiącej, że tu w latach
1940-1945 mieszkał kompozytor z Warmii
Feliks Nowowiejski.
Wojciech Zenderowski

Informacje

Polityka opieki społecznej
Dzielenie gminnej pomocy
Na sesji Rady Miejskiej 22 lutego
2010 r. Rada przyjęła informację Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej dotyczącą rodzaju
i wysokości świadczeń wypłacanych w 2009
roku przez MOPS w Barczewie. Informację
przedstawił kierownik Jarosław Złotkowski.
Wypłata świadczeń jest jednym z
zadań MOPS-u. Dzieje się to na podstawie
trzech ustaw, tj. 1). o pomocy społecznej, 2). o
świadczeniach rodzinnych, 3). o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów.
Na podstawie ustawy o pomocy społecznej
prawo do świadczeń przysługuje osobie:
- samotnej, której dochód miesięczny nie
przekracza 477 zł;
- w rodzinie, w której dochód miesięczny na
członka rodziny nie przekracza 351 zł.
Uwzględniając powyższe
rozstrzygnięcia barczewski MOPS w 2009 roku
wypłacił:
Zasiłki stałe, które przysługują osobie samotnie
gospodarującej lub osobom w rodzinie, które są
niezdolne do pracy z powodu wieku, tj. 60 lat dla
kobiet i 65 lat dla mężczyzn, całkowicie
niezdolnych do pracy mających orzeczenie o
znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności. Wypłacono 1632
świadczeń dla 156 osób na łączną kwotę
592.430 złotych.
Zasiłki okresowe, wypłaca się osobom ze
względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność i bezrobocie. MOPS
wypłacił świadczenie dla 1281 osób o łącznej
kwocie 708.775 złotych.
Zasiłek celowy, przeznaczony jest dla rodzin na
zakup żywności, leków, opału, odzieży,
drobnych napraw w domu lub mieszkaniu.
Zasiłek wypłacono dla 420 osób na kwotę
65.546 zł. W ramach Programu rządowego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
przyznano nieodpłatnie pomoc osobom i
rodzinom w formie: - posiłków w szkołach dla
374 uczniów na kwotę 249.650 zł; - zasiłku
celowego na zakup posiłku lub żywności dla 662
osób na kwotę 250.350 zł. Do powyższej
pomocy kwalifikują się osoby samotnie
gospodarujące i rodziny, których dochód na
osobę w rodzinie nie przekracza 150%
kryterium dochodowego.
Kolejne zadania które realizuje
MOPS to usługi opiekuńcze, świadczone
osobom chorym, niepełnosprawnym, które ze
względu na wiek nie są w stanie samodzielnie
funkcjonować i samodzielnie zaspokajać
codziennych potrzeb życiowych. Opłacono
usługi dla 72 osób na kwotę 26.4071 zł. Dla 12
osób na kwotę 15.003 zł wypłacono zasiłki
celowe związane ze zdarzeniami losowymi, w
szczególności dotyczyło to pożarów. Sprawiono
pogrzeby dla 3 osób na kwotę 8.883 zł. Za pobyt
dla 22 mieszkańców gminy przebywających w
domach pomocy społecznej MOPS zapłacił
384.875 zł łącznie. Na podstawie ustawy o
pomocy społecznej w 2009 r. pomocy udzielono
2059 osobom. Zasiłki celowe w większości są
zadaniami własnymi gminy i opłacanymi z
podatków gminy.

Zasiłki rodzinne z dodatkami
W 2009 roku zasiłki rodzinne wraz z
dodatkami wypłacono na łączną kwotę
3.579.337,00 zł oraz świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na kwotę 929.286,00 zł.
Ilościowo MOPS wypłacił 21.263 zasiłki
rodzinne, 11.269 dodatków do zasiłku
rodzinnego oraz 3.402 świadczenia z funduszu
alimentacyjnego. Ze świadczeń rodzinnych
korzystało 1038 rodzin, ze świadczeń funduszu
alimentacyjnego – 176 rodzin.
Zasiłek rodzinny przysługuje dziecku do 18
roku życia, w przypadku kontynuowania nauki
w szkole lub w szkole średniej do 21 roku życia,
albo do 24 roku życia gdy kontynuuje naukę w
szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się
orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny
przysługuje jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę albo dochód osoby
uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł, a w
przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko
legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub orzeczeniem o
umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności dochód nie przekracza 583
zł.
Dodatki do zasiłku rodzinnego z
tytułu urodzenia się dziecka były wypłacone 119
osobom po 1000 zł. Dodatek do zasiłku
rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w
okresie korzystania z urlopu wychowawczego
wynosi 400 zł miesięcznie i z tego tytułu
wypłacono 739 świadczeń. Dodatek dla dziecka
w rodzinie wielodzietnej, tj. od 3 dziecka wynosi
80 zł. Z tego tytułu wypłacono 4037 świadczeń.
Dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
wypłacono 1247 świadczeń po 100 zł. Dodatek z
tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania: - w związku z
zamieszkiwaniem w miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły dodatek wynosi 90
zł i wypłacono go 129 osobom; - w związku z
dojazdem z miejsca zamieszkania do
miejscowości, w której znajduje się siedziba
szkoły dodatek wynosi 50 zł i wypłacono go
2533 osobom.
Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł i
wypłacono 3895 świadczeń na łączną kwotę
595.935 zł. Świadczenie pielęgnacyjne w
kwocie 420 zł (do końca października 2009 r.), a
od 1.11.2009 r. po 520 zł miesięcznie i
przyznawane są jednemu z rodziców lub
opiekunowi prawnemu dziecka z orzeczeniem o
niepełnosprawności jeżeli rodzice rezygnują lub
nie podejmują zatrudnienia. W ramach
świadczeń rodzinnych realizowana jest
jednorazowa zapomoga w kwocie 1000 zł z
tytułu urodzenia dziecka, wypłacana niezależnie
od dochodów. W roku 2009 wypłacono 191
świadczeń.
Świadczenia alimentacyjne pochodzą z
funduszu alimentacyjnego. Wypłacane są
uprawnionej osobie do ukończenia 18 roku
życia jeśli uczy się w szkole średniej lub wyższej
do 25 roku. W przypadku gdy osoba posiada
znaczny stopień niepełnosprawności
świadczenie przysługuje bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
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przysługują, jeżeli dochód na osobę w rodzinie
nie przekracza 725 zł. Maksymalna wysokość
świadczenia – 500 zł.
Zdecydowana większość funduszy
MOPS-u pochodzi z dotacji. W budżecie
stanowi to kwotę 9 milionów złotych. Proporcje
udziałowe zmieniają się ze względu na
nasilające się różne zadania własne gminy.
MOPS realizuje drugie po Oświacie zadanie w
gminie. Technicznie odbywa się to w ten sposób.
Co roku przygotowywany jest projekt budżetu
na następny rok, który przekazywany jest do
Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Gminy. W
ciągu roku dokumentacja ulega weryfikacji.
Przyznawanie świadczeń odbywa się
następująco: klient składa podanie – wniosek o
przyznanie pomocy, pracownicy socjalni
przeprowadzają rodzinny wywiad
środowiskowy, ustalają stan faktyczny i w
porozumieniu z Klientem zapisują to czego on
oczekuje. Pracownik zbiera niezbędne
dokumenty, przygotowuje propozycje
przyznania pomocy. Decyzję o przyznaniu
podejmuje jednoosobowo kierownik MOPS-u.
Wydaje decyzję na piśmie i dostarcza ją
Klientowi. MOPS przelewa pieniądze do banku,
który następnie wypłaca Klientowi.
Jan Franciszek Krakowiak
Anna Olszewska
Nie znam rozmiarów opieki
społecznej w innych miastach i gminach.
Polityka Opieki Społecznej zawsze wzbudza
mieszane emocje u obywateli. Powołam się na
dane zawarte w budżecie miasta Barczewa na
2010 rok. Wydatki na pomoc społeczną
zaplanowane są w kwocie 8 631240 złotych i
stanowią 26,36 % wszystkich
wydatków
gminy. Można zapytać czy to dużo czy mało?
Polityk socjalista powie mało, bo bieda w
narodzie duża. Liberał powie, to skandal tak
pieniądze marnować i dawać tym, którzy w
życiu pracą się nie splamili. Ekonomista
porówna pomoc społeczną do innych wydatków
i powie że nas na taki „socjal” nie stać.
Podatnicy gminnych podatków w naszej gminie
szybko przeliczą, że wydatki przeznaczone na
opiekę społeczną wynoszą 122,5% wpływów
podatkowych. Więcej pieniędzy przejadamy niż
wypracujemy. Inżynier budownictwa porówna
pieniądze z opieki społecznej do pieniędzy
planowanych inwestycji. Inwestycje wynoszą
10303551 złotych, a socjal stanowi 83,76% tej
sumy. Urzędnik powie, że to są pieniądze w
większości z dotacji państwa i niech nas głowa
nie boli. Racjonalista powie, że te pieniądze ktoś
wypracował, komuś te pieniądze zabrano i
wspaniałomyślnie przekazano w formie
darowizny. Emeryci weterani pracy ze starego
portfela mają rację twierdząc, że zaciera się
obraz pomiędzy emeryturą, najniższą pensją a
socjalem. Większość obywateli uważa, że
ochroną powinny być objęte osoby
niepełnosprawne, poszkodowane przez los.
Jan Franciszek Krakowiak
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Colony Collapse Disorde . Choroba pszczół
Jesienią ubiegłego roku, chcąc
corocznym zwyczajem zaopatrzyć rodzinę w
miód na zimę, telefonowałem do
zaprzyjaźnionych pszczelarzy z prośbą o jego
sprzedaż. W kilku przypadkach spotkałem się z
informacją, że go nie mają a ule w pasiece mają
puste bez pszczół. Przyczyną tego stanu rzeczy
jest zjawisko zwane „Nagłym zniknięciem
pszczół,” Colony Collapse Disorde angielski
skrót CCD. Zjawisko to „zdziesiątkowało” roje
w 30% pasiek Europy i obu Ameryk. Pierwsze
doniesienia o CCD pochodzą z końca XIX
wieku. „Choroba” nie jest nowością,
zaskakująca jest jej skala. Naukowcy ostrzegają,
że jest to zjawisko bardzo groźne mające wpływ
na nasze życie. Skupię się na samych
zagrożeniach, przyczynach powstania tego
zjawiska i negatywnych skutkach grożących
produkcji roślinnej. Pszczoły zapylają ponad
100 gatunków roślin kwiatowych, które bez ich
udziału nie mogą się rozmnażać i wydać
owoców. Jeżeli w przyszłości chcemy jeść coś
więcej oprócz kukurydzy, zbóż i ryżu
potrzebujemy pszczół. Nagłe zniknięcie pszczół
to poważny problem gdyż od nich zależą
światowe zapasy żywności. Pszczoła miodna
jest prawdziwym cudem natury. Od 100
milionów lat koegzystuje z kwiatami,
dostosowała się do ich wymagań w czasie
ewolucji rozwinęła swoje organy. Potencjalni
podejrzani zjawiska CCD to trujące pestycydy,
pasożyty, niedożywienie i wirus podobny AIDS.
Pszczelarze mówią wprost to katastrofa,
epidemia rozwija się w galopującym tempie.
Gdy pszczoła zachoruje poświęca się i opuszcza
rój aby nie zarazić reszty rodziny ale nie
występują masowe ewakuacje. Obserwuje się
też dziwne zjawisko – owady, które z natury
okradają ule z miodu, omijają je. Naukowcy
próbują zrozumieć jaka jest przyczyna
wymierania gatunku w najlepiej
zorganizowanych społeczeństwach świata
zwierząt. Ostrzegają, że dalszy spadek ich liczby
może mieć tragiczniejsze skutki dla ludzkości
niż globalne ocieplenie kuli ziemskiej.
Wyłonienie wszystkich podejrzanych
powodujących CCD jest trudne i wymaga
niekonwencjonalnych metod badawczych.
Badania treści przewodu pokarmowego u
padłych pszczół wskazują, że sprawcą jest grzyb,
który wywołuje objawy podobne jak u ludzi o
obniżonej odporności chorych na AIDS. Drugim
podejrzanym jest niedożywienie. Człowiek
okrada pszczoły z pełnowartościowego
pokarmu. W zamian żywi ich ubogą w substancje
odżywcze dietą monocukrową. Trzecim
podejrzanym są rośliny genetycznie
zmodyfikowane i monokultura, z którymi
pszczoły nie mają nic wspólnego np. kukurydza,
bawełna. Czwartym podejrzanym są pestycydy.
Podanie pszczołom miodu z domieszką
pestycydów wywołuje objawy chorobowe jak u
pszczół chorych na CCD. Naukowcy przebadali
miody z wielu uli na zawartość w nich
pestycydów i ich wpływu na rozwój osobniczy
owada. Dowiedli, że pestycydy szkodzą
pszczołom. Badania pasiek rozmieszczonych w
parkach miejskich dowodzą, że pszczoły
miejskie są zdrowsze niż wiejskie. Pyłek
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kwiatowy roślin rosnących w miejskich
parkach nie zawiera pestycydów. Wielu
pszczelarzy niepowodzenie w swojej pasiece
widzi w karmieniu pszczół syropem z cukru
pochodzącego z eksportu. W laboratoriach
analitycznych wykryto w nich znaczne ilości
pestycydów. Inne badania wykazały, że
pszczoły padają też tam, gdzie nie stosowano
pestycydów w gospodarstwach ekologicznych.
Czwartym podejrzanym są insekty roztocza, w
tym wszędobylska Warroza ma też udział w
śmiertelności pszczół. Popularna Warroza
dziesiątkowała roje, ale nie wywoływała
pandemii. Należy też wspomnieć o
fantastycznej hipotezie mówiącej o
szkodliwym efekcie pola magnetycznego
telefonów komórkowych i ich przekaźników na
osłabienie układu odpornościowego pszczół,
deorientację w terenie i niezdolność do
znalezienia ula. Przyczyn jest wiele,
wyjaśnienie powstawania choroby jest trudne.
Nagłe zniknięcie pszczół dotknęło w ubiegłym
roku wielu barczewskich pszczelarzy. Pasieki
w 90% pozostawały puste bez pszczół.
Gospodarstwa pasieczne znalazły się na
krawędzi bankructwa. Rodziny specjalizujące
się w produkcji miodu są pozbawione środków
do życia. Rolnikom choroba CCD przyniesie
pogorszenie efektów ekonomicznych upraw
rolniczych, konsumentom – wzrost cen i
zwiększone wydatki na żywność.
Jan Franciszek Krakowiak

Turniej Halowej Piłki Nożnej
Juniorek Młodszych w Iłowie
Barczewo zajęło III miejsce
Dziewczęta z LUKS „SURMA”
Barczewo zajęły 3 miejsce w Turnieju Halowej
Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół
w Iłowie. Do zawodów zgłosiły się zespoły z
Wiśniewa, Iłowa-Osady, Mochowa, Nidzicy i
Burkatu. 7 drużyn rozgrywało mecze 2x8 min
systemem „każdy z każdym”. O zdobyciu
trzeciego miejsca zdecydowały dwa przegrane w
ostatnich sekundach mecze: z „ORLIKIEM”
Burkat (1:2) i z „ORLĘTAMI” Mochowo (1:2).
Pozostałe mecze to wygrane: 5:0 ze „SPARTĄ”
Mochowo, 7:0 z „ISKRĄ” Iłowo, 4:0 z UKS
Wiśniewo i 3:1 z „JEDYNKĄ” Nidzica. W
całym turnieju „SURMA” Barczewo zdobyła 21
bramek tracąc 5. Pierwsze miejsce w turnieju
zajęła drużyna „ORLIK” Burkat, a drugie
„ORLĘTA” Mochowo. Dwie nasze zawodniczki
otrzymały nagrody indywidualne. Magdalena
Szaj została wybrana najlepszą zawodniczką
turnieju, a Katarzyna Szydlik strzelając 9 bramek
wywalczyła tytuł „króla strzelców”.
W Iłowie nasz klub reprezentowały:
Ewelina Caruk, Marta Chmielewska, Karolina
Mućka, Wiktoria Trzcińska (wszystkie z SP nr 1
w Barczewie), Monika Jasińska, Magda Szaj,
Justyna Kuzia, Katarzyna Senkbeil (wszystkie
Gim. nr 1 w Barczewie), Natalia Świętoniowska
(Gim.nr12 w Olsztynie) i Katarzyna Szydlik
(Gim. nr 5 w Olsztynie).
Piotr Ferenz

Krucyfiksy, meble gdańskie, macewy...
Szybka reakcja
Reakcja burmistrza Barczewa Lecha
Jana Nitkowskiego na treść artykułu
z a m i e s z c z o n e g o w „ Wi a d o m o ś c i a c h
Barczewskich”, dotyczącego losu
zdemontowanych trzech drewnianych,
zabytkowych krucyfiksów była szybka,
zdecydowana, a co najważniejsze skuteczna.
Okazało się, że bez wiedzy władz miasta, w
majestacie prawa, działając w ramach nadzoru
konserwatorskiego, z kapliczki przydrożnej u
zbiegu ulic Kościuszki i Obrońców Warszawy
w Barczewie zdjęto trzy drewniane zabytkowe
krucyfiksy: jeden z XVI wieku, drugi z XVII i
trzeci z XVIII wieku, które zostały przejęte
przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków za
zgodą Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
Osobiste zaangażowanie się burmistrza w jak
najszybsze wyjaśnienie sprawy można uznać za
wielki sukces, zważywszy, że nie było to łatwe
zadanie. Po wstępnych, udokumentowanych
ustaleniach, burmistrz Barczewa w piśmie do
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w
Olsztynie zwrócił się z pytaniem, w jakim
czasie krzyże, zdjęte z kapliczki stojącej u
zbiegu ulic Kościuszki i Obrońców Warszawy
w Barczewie powrócą na swoje miejsce oraz
jaki los spotkał meble gdańskie, stanowiące do
lipca 1980 roku wyposażenie Urzędu
Miejskiego w Barczewie. Ponadto burmistrz
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zwrócił się z prośbą do pana Janusza
Cygańskiego, dyrektora Muzeum Warmii i
Mazur w Olsztynie o udzielenie pisemnej
odpowiedzi na pytanie, gdzie znajdują się dobra
barczewskiej kultury, które od roku 1975 leżały
przy kościele ewangelickim, pełniącym wraz z
przyległym placem funkcję składnicy
ruchomych zabytków Muzeum Warmii i Mazur
w Olsztynie. Burmistrzowi zależało na
uzyskaniu odpowiedzi, czy wymienione dobra
powrócą na nasz teren. Przypomnijmy, chodzi
tu o: urządzenia młyńskie, metalowe koła
transmisyjne i zębate z młyna wodnego, płyty
nagrobne ze zlikwidowanego cmentarza
żydowskiego, metalowe krzyże nagrobne z
byłego cmentarza ewangelickiego położonego
przy ul. Niepodległości oraz figurę anioła bez
głowy z zamkniętego cmentarza komunalnego
w Barczewie.
O wszystkich podjętych działaniach burmistrz
Lech Jan Nitkowski powiadomił redakcję
„Wiadomości Barczewskich”. W tym miejscu
nasuwa się pytanie: co za wyjątkiem
podniesionego larum wokół powyższych dóbr
kultury poczyniły władze poprzednich
kadencji? W najbliższym czasie redakcja
„Wiadomości Barczewskich” powróci do
tematu.
W. Zenderowski

Informacje
100 Rocznica skomponowania i wykonania „Roty” Feliksa Nowowiejskiego
90 Rocznica skomponowania i wykonania „Hymnu warmińskiego” Feliksa Nowowiejskiego
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie
ogłasza

konkurs fotograficzny
o zasięgu gminnym pt. „Barczewo – przyjazne miejsce dla miłośników muzyki Feliksa Nowowiejskiego”
Zadanie polega na zaprezentowaniu miejsc i wydarzeń związanych z postacią Feliksa Nowowiejskiego na terenie miasta i gminy Barczewo w
formie fotografii kolorowych lub czarno-białych.
Należy pokazać, że Barczewo to miejsce przyjazne i otwarte na ludzi mających wspólną pasję jaką jest muzyka.
W br. przypada 100. rocznica skomponowania i wykonania „Roty” i 90. rocznica skomponowania i wykonania „Hymnu warmińskiego” Feliksa
Nowowiejskiego. Z tych to okazji rok 2010 został ogłoszony, na terenie gminy Barczewo i Powiatu Olsztyńskiego ziemskiego i grodzkiego
„Rokiem Feliksa Nowowiejskiego”
Cel konkursu:
- dokumentowanie wydarzeń i miejsc na terenie naszego miasta i gminy, związanych z postacią Feliksa Nowowiejskiego, wybitnego
kompozytora urodzonego w Barczewie, wielkiego patrioty i Polaka, którego działalność była istotnym czynnikiem kształtowania polskiej
świadomości na ziemiach północnych.
- zachęcenie do uprawiania sztuki fotograficznej.
Regulamin Konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do:
a) dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów
b) osób dorosłych
2. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane dowolną techniką, nie mniejsze niż 10x15 i nie większe niż 21x30. Fotografie mogą
tworzyć cykl. Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs nie więcej niż 3 fotografie. Na odwrocie każdej fotografii należy podać imię, nazwisko i
klasę, do której uczęszcza autor fotografii lub adres zamieszkania, nr telefonu.
3. Prace przechodzą na własność Stowarzyszenia i mogą być wykorzystywane zgodnie z jego potrzebami.
4. Zdjęcia należy dostarczyć do Stowarzyszenia w terminie do 30 czerwca 2010 r. pod adres:
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich
ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo
z dopiskiem „konkurs fotograficzny”
w godz. 10.00 – 13.00
5. Komisja konkursowa wybierze po 3 najlepsze prace w kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, dorośli.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca września 2010 r. Laureaci otrzymają nagrody.
7. O dokładnym terminie wręczenia nagród poinformujemy odrębnym pismem.
Z poważaniem.
Dyrektor Organizacyjny

Okolicznościowe spotkanie
W sobotę, 6 marca w Centrum Kultury i Promocji
Gminy przy ul. Słowackiego 5 Zarząd Koła Emerytów i
Rencistów SW przy Zakładzie Karnym w Barczewie
zorganizował spotkanie okolicznościowe z okazji Dnia Kobiet.
Nie było czerwonych goździków i prezentów, ale za to stół
pełen słodkich łakoci. Przewodniczący Koła Waldemar
Olechowski ciepłymi słowami przywitał panie oraz
zaproszonych gości. W imieniu całego Zarządu złożył paniom
serdeczne życzenia, do których przyłączył się dyrektor Zakładu
Karnego Krzysztof Strzyżewski, życząc zdrowia i pogodnych
dni.
Przy kawie i słodyczach rozmowy płynęły w miłej i
serdecznej atmosferze.
Tekst i foto. W. Zenderowski

Apel o wsparcie finansowe
Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie zwraca się z uprzejmą prośbą do miejscowych przedsiębiorców i osób
prywatnych o wsparcie finansowe Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego, który odbędzie się
27-29 maja 2010 r. w kościele św. Anny w Barczewie. Będziemy wdzięczni za każdą przekazaną kwotę.
Kwoty można przekazywać na nasze konto znajdujące się w Mazurskim Banku Spółdzielczym w Giżycku Oddział w Barczewie
nr 17 9343 1028 0000 0882 2000 0010
Za przekazane kwoty z góry dziękujemy.
Organizatorzy
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Przetargi
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetargi na nieruchomości stanowiące własność Gminy Barczewo.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną położonych na
terenie miasta Barczewo.
I. Działki położone przy ulicy Północnej zapisane są w księgach wieczystych: OL1O/00012345/0 i OL1O/00035506/4.
1. Nieruchomość składająca się z działek: Nr 121/2 i Nr 107/32
Łączna powierzchnia działek: 1132 m2 . Cena wywoławcza: 72 900,00 zł + VAT
2. Nieruchomość składająca się z działek: Nr 121/3 i Nr 107/33
Łączna powierzchnia działek: 1049 m2 . Cena wywoławcza: 67 500,00 zł + VAT
3. Nieruchomość składająca się z działek: Nr 121/4 i Nr 107/34
Łączna powierzchnia działek: 1044 m2 . Cena wywoławcza: 67 500,00 zł + VAT
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są na terenie oznaczonym symbolem B13MN
– Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.
II. Działki położone przy ulicy Warmińskiej objęte księgą wieczystą OL1O/00036816/7.
1. Nieruchomość składająca się z działki Nr 3/112
Powierzchnia działki: 1753 m2 . Cena wywoławcza: 94 900,00 zł + VAT
2. Nieruchomość składająca się z działki Nr 3/113
Powierzchnia działki: 1081 m2 . Cena wywoławcza: 58 500,00 zł + VAT
3. Nieruchomość składająca się z działki Nr 3/114
Powierzchnia działki: 1074 m2 . Cena wywoławcza: 58 100,00 zł + VAT
4. Nieruchomość składająca się z działki Nr 3/115
Powierzchnia działki: 1124 m2 . Cena wywoławcza: 60 800,00 zł + VAT
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki położone są na terenie oznaczonym symbolem A2MN
– Teren projektowanej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej wolnostojącej.
Z ogólnymi i szczegółowymi ustaleniami planu dla sprzedawanych nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa
tutejszego Urzędu, w pok. nr 19.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną
położonych na terenie gminy Barczewo.
1. Obręb ewidencyjny Kromerowo, gmina Barczewo.
Działka NR 176/5 o pow. 1204 m2 . KW NR: OL1O/00075808/3
Cena wywoławcza 38 300,00 zł + VAT
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o warunkach
zabudowy. Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem
użytkowym i garażem w bryle budynku.
2. Obręb ewidencyjny Kromerowo, gmina Barczewo.
Działka NR 176/6 o pow. 1137 m2 . KW NR: OL1O/00075807/6
Cena wywoławcza 36 200,00 zł + VAT
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o warunkach
zabudowy. Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, z poddaszem użytkowym i
garażem w bryle budynku.
3. Obręb ewidencyjny Wipsowo, gmina Barczewo.
Działka NR 199/5 o pow. 816 m2 . KW NR: OL1O/00046987/9
Cena wywoławcza 24 900,00 zł + VAT
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o warunkach
zabudowy. Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem
użytkowym.
4. Obręb ewidencyjny Ramsowo, gmina Barczewo.
Działka NR 120 o pow. 2400 m2 . KW NR OL1O/00019242/7
Cena wywoławcza 71 200,00 zł + VAT
Nieruchomość nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o warunkach
zabudowy. Zgodnie z jej ustaleniami działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem
użytkowym.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych
przeznaczonych do adaptacji:
1. Barczewo, ul. Obrońców Warszawy.
Nieruchomość jest zabudowana niepodpiwniczonym czterokondygnacyjnym budynkiem byłego młyna zbożowego o pow. użytkowej 753,17 m2, wchodzi
w skład kompleksu zabytków architektury o wartościach zabytkowych wskazanych do wpisu do rejestru zabytków.
Działka NR 78/3 o pow. 218 m2 . KW NR OL1O/00128315/7
Cena wywoławcza 155 000,00 zł (zwolniona od podatku VAT).
Nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym (służebność gruntowa).
Przetargi odbędą się 22 kwietnia 2010 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.
Otwarcie przetargów o godzinie 1000.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Miejskiego w Barczewie do dnia 19 kwietnia 2010 r.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości, do której zostanie doliczony podatek VAT (zgodnie z przepisami). Cena sprzedaży
nieruchomości podlega zapłacie w gotówce, nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty
przygotowania nieruchomości do zbycia oraz notarialne i sądowe.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19,
tel. (89) 514-83-46 w. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszeń dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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PRZYCH ODN IA DL A ZWIERZĄT
MEDIVET
Barczewo ul. Słowackiego 2i

Tel. 089 514-70-47

- profilaktyka ( szczepienia ochronne, odrobaczanie )
- leczenie
- chirurgia (narkoza wziewna)
- stomatologia ( ultradźwiękowe usuwanie kamienia nazębnego)
- ginekologia i położnictwo ( cytologia, diagnostyka ciąży )
- konsultacje USG
- diagnostyka laboratoryjna ( wymazy, zeskrobiny, badanie krwi )
- znakowanie zwierząt ( mikroczipy )
- wydawanie paszportów dla zwierząt
- strzyżenie, pielęgnacja, kąpiele psów i kotów,
GODZINY PRZYJĘĆ
- diety lecznicze
Pn.-Pt. 10.00-12.00 i 16.00-19.00
godz. 19.00-20.00 - wizyty umówione
- akcesoria
Sobota 9.00-12.00
- wizyty domowe
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Lek. wet. Monika Jurczak tel. 0604-680-982
Dr n. wet. Andrzej Jurczak tel. 0606-114-249

www.aferalights.pl

www.barczewotransport.webpark.pl

MAREK JAKUBIAK, Ruszajny 34

