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WesołegoAlleluja!
Życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny
i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego w gronie najbliższych osób.
Życzy
Burmistrz Barczewa - Lech Jan Nitkowski
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy
wszystkim Mieszkańcom miasta i gminy,
życzę zdrowia, pogody ducha,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz pomyślności w życiu osobistym i zawodowym
W imieniu Rady Miejskiej w Barczewie
Przewodniczący - Zbigniew Chlubicki

Informacje
Wszelkie prośby, czy apele o ratowanie resztek średniowiecznego
muru, wypowiadane przez osoby, którym na sercu leży ratowanie tego, co
jeszcze pozostało, to przysłowiowy głos wołającego na puszczy. Tak
naprawdę pozostało już niewiele. Ostatnie fragmenty muru, nie tylko przez
czynniki atmosferyczne, systematycznie ulegają dewastacji.
Barczewo pod koniec XIV wieku charakteryzowało się miejską
zabudową, typową dla średniowiecza. W latach 1374-1401 umocnione zostało
solidnym, ceglanym murem, z okrągłymi i kwadratowymi basztami oraz
wieżami biegnącymi wzdłuż ulic: Grunwaldzkiej, Cichej, Nowowiejskiego
i Klasztornej. Resztki murów obronnych są najlepiej widoczne od strony
barczewskiego więzienia. Stamtąd dostrzec można również fragmenty baszty.
Fragment muru, znajdujący się w bliskim sąsiedztwie plebanii oo.
Franciszkanów, wzdłuż Kanału Młyńskiego przy kościele klasztornym św.
Andrzeja Apostoła, jest najbardziej zagrożony. Można go jednak jeszcze
uratować.
Dobrze się stało, że nowy gospodarz, po odnowieniu dawnego Domu
Kultury przy ul. Grunwaldzkiej, odgrodził plac od Kanału Młyńskiego. Tym
samym zamknął możliwość dojścia do pozostałości średniowiecznego muru
od strony ulicy Grunwaldzkiej, a co się z tym wiąże, uniemożliwił jego dalszą,
bezmyślną dewastację. Podobnego zabezpieczenia nie ma od strony Kanału
Młyńskiego, a szczególnie nie jest zabezpieczony wolno stojący mur, tuż przy
ścianie kościoła. Ktoś mógłby zadać pytanie: po co szukamy na starówce,
poprzez archeologiczne wykopy, średniowiecznych fundamentów kamienic i
murów, kiedy tuż obok niszczeje wspomniany mur obronny?
Wojciech Zenderowski

Zdrowych, radosnych i spokojnych
Świąt Wielkiej Nocy,
pełnych miłości i rodzinnego ciepła,
a także serdecznych spotkań
przy świątecznym stole
i wszelkiej pomyślności
życzą
Mariola Łukowska - Dyrektor CKiPG
wraz z pracownikami,
Redakcja „Wiadomości Barczewskich”
oraz
Miejska Biblioteka Publiczna
w Barczewie

Barczewski ZUK informuje
200 tysięcy na zakup nowej śmieciarki
W dniu 17 marca br. została zawarta umowa pomiędzy
Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego a Zakładem
Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Barczewie, która zakłada
uzyskanie dotacji w kwocie 200 tys. zł z przeznaczeniem na zakup
nowej śmieciarki o zabudowie 8 m3. Całkowita wartość projektu
prawie 400 tys. złotych. Termin realizacji projektu - maj 2012 roku.
Podpisana umowa będzie realizowana w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w wyniku którego
zostanie osiągnięty następujący cel: Poprawa organizacji zbiórki
odpadów komunalnych poprzez dotarcie do wszystkich
mieszkańców zamieszkałych na terenach wiejskich z
uwzględnieniem zabudowy kolonijnej.
Uzyskanie dotacji oceniam w kategorii sukcesu - bez niej
zakup nowego sprzętu nie byłby możliwy - powiedział prezes
Zarządu ZUK Sp. z o. o. w Barczewie Leszek Polak.
Beata Szewczyk
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Wydarzenia

„Barczewianin Roku”, „Anioły Sukcesu”, Sportowcy
Honorowe tytuły i nagrody za rok 2010 zostały wręczone

fot. Zb. Kozłowski

W środę, 30 marca 2011 r. wręczone zostały
honorowe tytuły i nagrody mieszkańcom gminy
Barczewo. Uroczystość rozpoczął występ
akademickiego chóru „Bel Canto” Wyższej
Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w
Olsztynie. Założycielem i dyrygentem chóru jest
pan Jan Połowianiuk.
Najważniejszą nagrodę - honorowy tytuł
„Barczewianina Roku 2010” - otrzymał pan
Ryszard Wagner. Laureat tytułu urodził się w
rodzinie, w której zawsze kultywowano tradycje
warmińskie. Mieszka w Mokinach, gdzie razem
z żoną prowadzą wysoce specjalistyczne
gospodarstwo, nastawione na produkcję mleka.
Produkcja roślinna, prowadzona na obszarze
około 180 ha, zabezpiecza potrzeby żywieniowe
bydła mlecznego, które jest pod stałą kontrolą
Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt,
natomiast gospodarstwo wielokrotnie
prezentowane było jako wzorcowe, różnym
wycieczkom krajowym i zagranicznym. Wysoki
poziom i kultura produkcji sprawiły, że
gospodarz wiele razy został dostrzeżony przez
organizacje rolnicze, a także przez władze
naszego województwa. I tak: w 1994 roku
uznano go za najlepszego rolnika Warmii i
Mazur (nagrodę przyznał wojewoda i Ośrodek

fot. M. Rukszan

Doradztwa Rolniczego); w 2010 roku na
Dożynkach Powiatowych został wyróżniony
jako najlepszy rolnik w powiecie olsztyńskim;
wielokrotnie uzyskiwał nagrody Krajowego
Centrum Hodowli Zwierząt za bardzo wysoką
wydajność mleka od 1 sztuki (10.600 l);

corocznie nagradzany jest przez władze gminy
Barczewo jako wzorowy rolnik i hodowca; w
roku 2005 jego gospodarstwo oraz wzorowa
hodowla reprezentowało Polskę na wystawie
EXPO w Berlinie; a w roku 2009 gospodarstwo
uzyskało II nagrodę w konkursie „Piękna
Barczewska Wieś”, w kategorii najpiękniejsza
zagroda.
Nie sposób wymienić wszystkich nagród i
wyróżnień jakie otrzymał pan Ryszard Wagner,
jednak nie można pominąć jego działalności
pozarolniczej - od kilku lat aktywnie uczestniczy
w życiu wsi Mokiny, inicjując różne działania na
rzecz poprawy estetyki, a poza tym sponsoruje
różne przedsięwzięcia, ważne zarówno dla
Mokin, jak i całej gminy.
Tytuły „Anioł Sukcesu” otrzymali: w
kategorii sport - pan Janusz Jasiński, w kategorii
turystyka - państwo Anna i Zygmunt Drońscy,
natomiast w kategorii filantropia - pan
Władysław Grabowski.

turystyka, państwo Anna i Zygmunt Drońscy, są
właścicielami gospodarstwa agroturystycznego
w Radostach. Prowadzona przez nich
działalność, nie skupia się wyłącznie wokół
dużego domu, oddalonego od wsi, położonego w
urokliwym miejscu wśród lasów. Państwo
Drońscy w zasobach swojego gospodarstwa
posiadają również stajnię, a w niej kilkanaście
koni, pastwiska z prawdziwego zdarzenia, a
także halę do jazdy i pełnowymiarowe place,

fot. M. Rukszan

fot. M. Rukszan

fot. M. Rukszan

Pan Janusz Jasiński, laureat tytułu „Anioł
Sukcesu” w kategorii sport, od ponad 30 lat
uprawia kolarstwo. Jako trener osiągnął wiele
sukcesów oraz zdobył liczne nagrody i tytuły,
m.in. wpis do Honorowej Księgi Dokonań Barczewo 2002, 2003, 2004; Złotą Odznakę
Polskiego Związku Kolarskiego i medal
Ministra Edukacji Narodowej; tytuł „Trener
2004 Roku” otrzymany w plebiscycie „Gazety
Olsztyńskiej”. Pan Janusz Jasiński od wielu lat
pracuje głównie z młodzieżą, która pokochała
kolarstwo. Jego sportowi wychowankowie także
zdobyli wiele nagród, nie tylko na szczeblu
krajowym, ale również zagranicznym.
Osiągnięcia tylko niektórych młodych
sportowców to: Beata Jasińska - 10 miejsce w
Mistrzostwach Świata w Weronie w 1999 r.;
ponadto zdobyła cztery medale w Mistrzostwach
Polski i pięciokrotnie została wyróżniona w
Mistrzostwach Europy; Małgorzata Jasińska obecnie trenująca w polskiej kadrze, dwukrotna
medalistka na Mistrzostwach Polski, w tym I
miejsce w 2010 r. w Mistrzostwach Polski w
Kolarstwie Szosowym; Marcin Jasiński Mistrzostwo Polski w barwach LZS w 2004 r.;
Katarzyna Berg - 15 miejsce w Górskich
Mistrzostwach Polski; Iwona Grycman - 18
miejsce w Mistrzostwach Polski.
Laureaci tytułu „Anioł Sukcesu” w kategorii

dzięki czemu mogą organizować zawody
Jeździeckie w skokach przez przeszkody i w
ujeżdżaniu. Impreza ta gromadzi zarówno sporą
rzeszę zawodników, jak i widzów, pokazując
społeczności nowe kierunki oraz możliwości
wypoczynku i rekreacji. Ponadto właściciele
zdobyli Certyfikat Ośrodka Jeździeckiego co
daje im możliwość organizowania szkoleń i
egzaminów na odznaki jeździeckie. Konie z ich
hodowli trafiły do sportu na wysokim poziomie dwa z nich z powodzeniem startują w wysokich
rangą konkursach na terenie Polski, w
Niemczech i USA. Pracę w gospodarstwie
państwo Anna i Zygmunt Drońscy godzą z drugą
pasją, jaką jest działalność artystyczna.
Pan Władysław Grabowski, laureat tytułu
„Anioł Sukcesu” w kategorii filantropia jest
mieszkańcem naszej gminy od ponad 30 lat,
natomiast od kilkunastu lat współprowadzi firmę
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Ciąg dalszy ze str. 3

„Barczewianin Roku”, „Anioły Sukcesu”, Sportowcy

GiM. Wspiera wszystkie akcje mające na celu
niesienie pomocy ludziom w trudnych
sytuacjach życiowych. Przez wiele lat
sponsorował wakacyjne wyjazdy dzieci z
ubogich rodzin naszej gminy, organizowane

Małgorzata Jasińska, zawodniczka klubu LUKK
Potorscy-TSB Barczewo; wyniki w sezonie
2010: Mistrzyni Polski kat. ELITE NA SZOSIE
ze startu wspólnego - Kielce; Puchar Polski w
Grudziądzu, start wspólny - 1 miejsce; Puchar

przez Parafię św. Anny w Barczewie. Zawsze
zapewniał transport do przewozu żywności w
ramach akcji Caritas. Współuczestniczył w
transporcie paczek dla dzieci mieszkających na
Litwie. Włączał się aktywnie w pomoc dla
ubogich oraz we wszystkie przedsięwzięcia
odbywające się zarówno na terenie sołectwa
Ruszajny, jak i w gminie, wspierając je nie tylko
finansowo. Zawsze służy pomocą tam gdzie jej
potrzebują, nie szukając przy tym rozgłosu.

Polski w Grudziądzu, jazda indywidualna na
czas – 1 miejsce; 10” Giro del Valdarno - 2
miejsce; 15” Giro di Toscana - Memorial
Michela Fanini, IV etap - 4 miejsce.
Kolejnym nagrodzonym został pan Szymon
Kurdynowski, trener drużyn baseballowych ze
szkół podstawowych w Lamkowie i Bartołtach
Wielkich oraz trener drużyny Warmia-Mazury
Baseball Team (kadra województwa), złożonej z
zawodników z Działdowa, Małdyt, Lamkowa i
Bartołt Wielkich, którego zawodnicy zajęli w
2010 r. wysoko punktowane miejsca
w Mistrzostwach Województwa WarmińskoMazurskiego Młodzików (szkół
podstawowych), Mistrzostwach Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku
Sportowego, Mistrzostwach Warmii i Mazur Młodzicy o Puchar Prezesa WarmińskoMazurskiej Federacji Sportu i w Wojewódzkim
Turnieju Warmii i Mazur - Mistrzostwo
Województwa 2010 roku; ponadto wspomniana
kadra z udziałem kilku zawodników ze szkół w
Lamkowie i Bartołtach Wielkich zajęła 6
miejsce w turnieju baseballu VILNIUS
WINTER CUP 2010.
Nagrodzono także pana Zenona
Markowicza, biegacza długodystansowego,
członka klubu „Pisa” Barczewo, który biegnąc
na długich dystansach, również w maratonie i
półmaratonie, promuje nasze miasto, reklamuje
klub sportowy „Pisa” oraz Tewes-Bis Barczewo.
Komisja dostrzegła „osiągnięcie wyniku
sportowego mającego charakter szczególnego
wyczynu sportowego”. Pan Zenon Markowicz
biega w maratonach od czternastu lat. W sezonie
2010 roku brał udział w dwunastu startach na
terenie Polski, zdobywając kolejne medale,
dyplomy i rzeczowe nagrody. W 2010 roku
startował w: V Biegu o Puchar Bielan na odcinku
5 km, XXVII Biegu o Puchar Chomiczówki na

odcinku 15 km, V Półmaratonie Carrefour na
odcinku 21 km, XVI Międzynarodowym
Półmaratonie Kurpiowskim na odcinku 21 km,
Szczycieńskiej Piętnastce w I-szym Biegu
Tatarskim Szlakiem na odcinku 15 km,
Maratonie Metropolii (na Trasie Toruń Bydgoszcz) na odcinku 42 km, III Biegu
Klenczona na odcinku 13,2 km, XVI Energa
Maratonie Solidarności (w Gdańsku) na odcinku
42 km, III Pólmaratonie Ełckim na odcinku 21
km, XIII Biegu Jakubowym na odcinku 15 km,
XXXII Maratonie Warszawskim na odcinku 42
km i Biegu Niepodległościowym w Gdyni na
odcinku 10 km.
Czwartym zwycięzcą został pan Janusz
Jasiński, trener kolarstwa, którego
wychowankowie zdobyli wiele nagród, nie tylko
na szczeblu krajowym, ale również
zagranicznym, zdobywca tytułu „Anioł
Sukcesu” w kategorii sport.
Poza wręczeniem honorowych tytułów oraz
nagród mieszkańcom gminy Barczewo, podczas
uroczystości odbyła się także prezentacja
powieści pt. „Tożsamość anioła”, autorstwa
Lidii Heleny Zelman. Pisarka tworząca utwory z
gatunku paranormal jest mieszkanką Barczewa,
a jej dzieło zatytułowane “Tożsamość anioła”,
wydane nakładem “Naszej Księgarni” to

fot. M. Rukszan

fot. Zb. Kozłowski

Podczas uroczystości wręczono również
nagrody i wyróżnienia za wysokie wyniki
sportowe w międzynarodowym i krajowym
współzawodnictwie sportowym oraz
upowszechnianie sportu i kultury fizycznej.
Jedną z laureatek tej nagrody była pani
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fot. M. Rukszan

pierwsza książka z trylogii. Następna część „Bezsenność anioła” ukaże się w październiku
tego roku, a trzecia - „Grzechy anioła”
najprawdopodobniej w pierwszej połowie 2012
roku.
Takie wydarzenia jak to, które miało miejsce
30 marca, pozwalają nam dostrzec, że wśród nas
są osoby wyjątkowe, które dążą do osiągnięcia
nie tylko osobistego sukcesu, ale również
pracują na rzecz społeczeństwa. Postaci, które
dzięki swojej działalności promują Barczewo
także na arenie międzynarodowej.
Redakcja
W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
INTERESANTÓW PRZYJMUJĄ:
BURMISTRZ BARCZEWA
W PONIEDZIAŁKI
W GODZINACH
11.00 – 16.00
ZASTĘPCA BURMISTRZA
KAŻDEGO DNIA W RAMACH SWOICH
MOŻLIWOŚCI CZASOWYCH
KIEROWNICY WYDZIAŁÓW
CODZIENNIE W GODZINACH PRACY
URZĘDU
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Rozmowa z...

Gmina to jeden organizm...
Rozmowa z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej panią Aliną Jakończuk

Jan Krakowiak - Proszę Panią o
przedstawienie się naszym czytelnikom, a
zarazem mieszkańcom gminy.
Alina Jakończuk - Od 5 roku życia jestem
mieszkanką Barczewa. Tutaj spędziłam całą
swoją młodość i życie zawodowe. Byłam
nauczycielką w miejscowej szkole. Mam dwójkę
dorosłych, samodzielnych dzieci i trójkę
dorastających wnucząt. Od 1999 roku jestem na
emeryturze. Życie nie lubi próżni. Postanowiłam
znaleźć sobie zajęcie w działalności społecznej.
Wstąpiłam do Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich i pracuję przy organizowaniu
corocznych festiwali. Biorę czynny udział w
cyklicznych akcjach charytatywnych, np.
podczas zbierania żywności. Cztery lata temu
postanowiłam ubiegać o mandat radnego. W
ubiegłym roku, w ramach reelekcji, zostałam
wybrana ponownie. Wcześniej, parę lat temu,
byłam radną do Rady Gminy i Rady Powiatu.
- Była Pani wiceprzewodniczącym Rady
Miejskiej ostatniej kadencji. Proszę
powiedzieć czym zajmowała się Pani wówczas
i jakie sprawy były Pani najbliższe?
- W poprzedniej kadencji zajmowałam się
problemami kultury, sportu i inwestycjami na ich
rzecz. Pośród zadań, które zostały zrealizowane
wymienię budowę obiektów sportowych typu
"Orlik", ośrodków rekreacyjnych we wsiach, czy
budowę amfiteatru w Barczewie. Jako członek
komisji mieszkaniowej lobbowałam, tym razem
nieskutecznie, na rzecz budowy lokali
socjalnych, inwestycji
niezbędnych do
uporządkowania gospodarki mieszkaniowej
miasta. Jako radna dostrzegam zmiany na lepsze
w wizerunku miasta i gminy. Nie jest to tylko
zasługa radnych, ale przede wszystkim
mieszkańców, wspólnot mieszkaniowych i
spółdzielni mieszkaniowej „Rodło" - gospodarza
znacznej części osiedla. Za ich przyczyną miasto
pięknieje. My jako radni staramy się poprawić
elementy infrastruktury, zbudować nowe
chodniki, parkingi, załatać dziury w jezdniach.
Bolączką w moim okręgu wyborczym jest brak
parkingu przy ulicy Miłej. Mam przekonanie, że
po zakończeniu budowy ostatniego bloku
mieszkalnego przy tej ulicy i po likwidacji placu
budowy, będą warunki do budowy parkingu.
- Jest Pani nauczycielką, praktykiem, sprawy
barczewskiej oświaty są Pani znane jak
nikomu innemu. Jaka jest Pani opinia na
temat funkcjonowania barczewskich
placówek oświatowych i ich struktury
organizacyjnej? Jaki jest Pani punkt widzenia
na usprawnienie i /jeżeli potrzeba/ na
zreformowanie naszej oświaty?

- Oświata to prawie 50% naszych wydatków
budżetowych. Subwencje państwowe tylko w
połowie zaspokajają wydatki funkcjonowania
szkół i przedszkoli. Do wszystkich placówek
oświatowych /publicznych i niepublicznych/
dopłacamy prawie połowę ich kosztów
funkcjonowania. Są to olbrzymie kwoty
pieniężne. Co prawda nie pracuję w Komisji
Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych, ale na
nieformalnym forum Rady już kilkakrotnie
zastanawialiśmy się nad problemami naszej
gminnej oświaty. Przede wszystkim uważam,
takie jest moje zdanie, nie wiem czy ten pogląd
podzielą inni radni, że od września 2012 roku
powinniśmy dokonać reformatorskich zmian
organizacyjnych. Równocześnie musimy się
zastanowić i wyciągnąć daleko idące wnioski z
faktu niskiego poziomu nauczania w naszych
szkołach. Są wstępne propozycje, aby na bazie
dwóch barczewskich szkół - podstawowej i
gimnazjum - utworzyć dwa niezależne zespoły
szkolne, w których uczyłyby się dzieci od klasy
pierwszej podstawówki do trzeciej klasy
gimnazjum.
- Co da taka reorganizacja? Jakie będą jej
efekty w wymiarze merytorycznym,
organizacyjnym i ekonomicznym?
- Zalet i korzyści jest wiele. Racjonalnie byłaby
wykorzystana baza materialna gimnazjum. W tej
chwili pomieszczenia gimnazjum nie są w pełni
wykorzystane z uwagi na zmniejszającą się
liczbę uczniów. Ponadto pomiędzy zespołami
szkół powstałaby naturalna rywalizacja o ucznia
i prestiż szkoły. Z tym wiąże się dążenie do
podwyższania poziomu nauczania i
wychowania. Mam doświadczenie pracy ze
szkoły 8-klasowej, w której nauka trwała tylko o
jeden rok krócej niż obecnie łącznie w obu
szkołach razem. Nauczyciel przez osiem lat
dobrze poznał ucznia, jego rodziców. Takich
problemów wychowawczych, jakie występują
obecnie, nie było. Inaczej zachowuje się uczeń w
towarzystwie młodszych kolegów, a inaczej w
zbiorowisku rówieśników. Tego typu działania
spowodowałyby wyższy poziom nauczania,
większe bezpieczeństwo w tych placówkach
oraz mniejsze problemy wychowawcze
dorastającej młodzieży. Poza tym nastąpiłoby
lepsze wykorzystanie bazy, a w związku z tym
mniejsze koszty utrzymania.
- Na naszym osiedlu, a zarazem w okręgu
wyborczym, do dzisiaj nie mamy wybranej
Rady Osiedla. Sołectwa i pozostałe dwa
o s i e d l a w B a rc z e w i e m a j ą s w o i c h
reprezentantów, sołtysów i przewodniczących. Proszę mi powiedzieć, co jest
przyczyną tego stanu rzeczy?
- Również się nad tym zastanawiałam.
W ubiegłej kadencji, gdy chcieliśmy wybrać
Radę, podchodziliśmy do jej wyboru 4 razy.
W tej kadencji było pierwsze, nieskuteczne
podejście. W połowie kwietnia ma być zwołane
drugie spotkanie wyborcze. Z moich obserwacji
wynika, że nasze osiedle jest mniej aktywne niż
pozostałe, dlatego że znaczna część osiedla to
teren działania Spółdzielni Mieszkaniowej.
Sprawy, które w tej części miasta realizuje
Gmina, są mało widoczne lub żadne. Rada
Osiedla, a zwłaszcza jej przewodniczący, jest
partnerem radnych na rzecz wspólnego

środowiska. Ubolewam, że na nasze pierwsze
zebranie mieszkańców przyszło 19 osób, a na
zebraniach pozostałych osiedli sale były pełne.
- Jaką widzi Pani możliwość realizacji zadań
inwestycyjnych, zapisanych i uchwalonych w
budżecie na rok 2011 przez Radę Miejską
ustępującą w 2010 roku?
- Nowelizując budżet musimy głęboko
zastanowić się nad wyborem inwestycji do
realizacji. Ten budżet był życzeniowy wyborczy. Rada musi z całego spisu wybrać te
zadania, które są niezbędne dla wsi i miasta.
Zadania, które są rozpoczęte, należy
bezwzględnie dokończyć. Mieszkańcy wsi,
dzielnic i osad cierpliwie czekają na obiecane
inwestycje. Trudno im odmówić racji. Wybór to
zasadnicze zadanie jakie stoi przed naszym
samorządem w tej kadencji. W pierwszej
kolejności pieniądze powinny być kierowane na
wodę, ścieki i drogi. Jest to wyzwanie, z którym
musimy się zmierzyć pomimo wygasających
funduszy unijnych. My jako gmina przespaliśmy
kadencję lat 2002-2006 kiedy to były
przedakcesyjne fundusze unijne na rozwój tych
zadań. Nasza gmina o nie nie aplikowała i nie
była ich beneficjentem.
- W naszej gminie mamy trzy własności dróg:
gminne, powiatowe i państwowe. Krajówka
jak wygląda każdy widzi. Porozmawiajmy o
powiatowych. Jakie mamy korzyści z faktu
przynależności do powiatu olsztyńskiego
ziemskiego?
- Do zadań własnych powiatu na terenie naszej
gminy należy utrzymanie dróg powiatowych. Ze
względu na skromne środki finansowe powiatu
możemy liczyć tylko na doraźne remonty i
modernizacje. W minionej kadencji, z uwagi na
dobre wzajemne relacje naszych samorządów
(gminy i powiatu), w wielu naszych wsiach i
mieście wyremontowano chodniki oraz drogi.
Obecnie przebudowywane są ulice Olsztyńska i
Kościuszki /obwodnica/. W tej kadencji
przypuszczam będzie nam łatwiej.
Wypracowaliśmy niestosowany dotychczas styl
współpracy i współdziałania radnych gminnych i
powiatowych. W programie każdej sesji Rady
Miejskiej zarezerwowany jest czas na
wystąpienia radnych powiatowych. Nasi radni i
sołtysi mogą z nimi normalnie porozmawiać i
doinformować się. Tego nie było w poprzednich
kadencjach. To jest dobra inicjatywa. Gmina to
jeden organizm i wszyscy na jej rzecz powinni
pracować, bez względu na to, kogo reprezentują,
czy to sołectwo, Radę Miejską, czy Radę
Powiatu.
- Jak ocenia Pani osiągnięcia byłej i obecnej
Rady Miejskiej?
- Bardzo pozytywnie. Pracowało mi się bardzo
dobrze. O obecnej trudno powiedzieć, to jest za
krótki okres jej pracy. Z pierwszych obserwacji
po ukonstytuowaniu się wszystko wskazuje, że
będzie podobnie. Nie ma wyrazistych podziałów.
Na razie arytmetyka wyborcza nie wchodzi w
grę.
Dziękuję za rozmowę
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Inwestycje w gminie Barczewo
Wraz z nadejściem pierwszych dni wiosny
Urząd Miejski w Barczewie przystępuje do
rozpoczęcia planowanych na bieżący rok
inwestycji. Zadania inwestycyjne, które dzielą
się na roczne i wieloletnie, są szczegółowo
opisane w uchwale budżetowej na 2011 rok.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych Gmina jest zobowiązana
do realizacji zadań inwestycyjnych wskazanych
w uchwale budżetowej w ciągu jednego roku.
Celowość wydatkowania środków publicznych
sprowadza się między innymi do realizacji zadań
opisanych w budżecie Gminy.
Modernizacja ulicy Granicznej
Dnia 1 kwietnia 2011 roku została
podpisana umowa z Z.B.D. TRAKT
Kaczmarczyk z siedzibą w Barczewie na
„modernizację ulicy Granicznej w miejscowości
Barczewo” za cenę 496 400,77 zł brutto. Do
upływu terminu składnia ofert wpłynęły cztery
oferty, oferta złożona przez miejscową firmę
była najtańsza, zaś wykonawca spełniał
wszystkie warunki opisane przez
zamawiającego w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Inwestycja będzie
polegała na modernizacji istniejącej drogi
gruntowej poprzez ułożenie kostki polbrukowej
na podbudowie z zastosowaniem geokraty.

Dzięki takiemu rozwiązaniu konstrukcyjnemu
istnieje szansa, że droga ta będzie możliwa do
użytkowania przez długie lata, a mieszkańcy w
końcu poczują komfort korzystania z niej.
Zaprojektuj i wybuduj
Trwają też intensywne prace mające na
celu przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia
przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie
odwodnienia ulicy Warmińskiej i Nadrzecznej.
Będzie to przetarg nieograniczony prowadzony
zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie Prawo
zamówień publicznych, w tak zwanym trybie
„zaprojektuj i wybuduj”. Na wykonawcę
zostanie scedowany obowiązek wykonania
projektu budowlanego, uzyskanie decyzji
zatwierdzającej projekt i udzielającej
pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót
budowlanych, na podstawie przygotowanego
projektu.
Wodociągi i kanalizacja
Po długiej i uciążliwej zimie wznowione
zostały roboty budowlane związane z budową
sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
zgodnie z realizowanym przez Gminę planem
zwodociągowania. Ruszyła budowa sieci
wodociągowej w miejscowości Lamkowo i
Skajboty oraz kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kaplityny.

Barczewo pamiętało o tragedii w Smoleńsku

Dnia 10 kwietnia kościół pw. św. Anny w
Barczewie zapełnił się mieszkańcami miasta i gminy
Barczewo, którzy w ciszy i spokoju modlili się za ofiary
tragedii pod Smoleńskiem. Mszę w intencji ofiar
koncelebrował ks. kan. mgr lic. Marek Paszkowski proboszcz. Po mszy św. władze samorządowe oraz
mieszkańcy złożyli kwiaty oraz zapalili znicze przy
krzyżu na cmentarzu komunalnym w Barczewie.
Następnie delegacja władz samorządowych
wraz z burmistrzem uczestniczyła w poświęceniu głazu
upamiętniającego biskupa polowego Wojska
Polskiego Tadusza Płoskiego na Trakcie Biskupim w
Bałdach. Kamień ufundował marszałek województwa
warmińsko-mazurskiego Jacek Protas. W uroczystości
uczestniczyły władze samorządowe i państwowe
województwa warmińsko-mazurskiego,
przedstawiciele duchowieństwa, policji oraz Wojska
Polskiego.
Marta Mikołajska
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Rewitalizacja wschodniej części Starego
Miasta
Dnia 23 marca z upoważnienia starosty
olsztyńskiego pan Grzegorz Wieczorek dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Budownictwa
zatwierdził projekt budowlany i udzielił
pozwolenia na wykonanie robót związanych z
„rewitalizacją wschodniej części Starego Miasta
w Barczewie”. Tuż po uprawomocnieniu się
wyżej wspomnianej decyzji rozpoczną się
roboty budowlane, przewidywany termin to
koniec kwietnia bieżącego roku. Zakres
rewitalizacji obejmuje ulice: Nowowiejskiego,
Kopernika, Mazurską, Krótką, Klasztorną oraz
Plac Ratuszowy do ul. Mickiewicza. Na
wskazanych ulicach lub ich częściach zostanie
zdjęty istniejący asfalt, zaś ulice pokryje piękna
kostka kamienna, granitowa, całość zaś dopełnią
nowe chodniki. Rewitalizacja obejmie również
wymianę infrastruktury sieci: wodociągowokanalizacyjnych, oświetleniowej, gazowej czy
energii elektrycznej. Wykonane zostanie także
mini targowisko, projekt budowlany przewiduje
budowę stylowych, drewnianych straganów. W
ramach zadania zostanie również wykonana
izolacja przeciwwilgociowa oraz izolacja
termiczna ścian piwnic budynków przyległych
do ulicy Nowowiejskiego. Realizacja inwestycji
przyczyni się do przywrócenia blasku i nadania
stylu części naszej starówki.
Przebudowa drogi powiatowej
Na terenie gminy Barczewo, również
Powiat Olsztyński realizuje swoje zadania
inwestycyjne. Jednym z takich zadań jest
„przebudowa drogi powiatowej Nr 1430N
relacji Dywity - droga krajowa nr 51 Barczewko - Barczewo - Prejłowo od km
15+890 do km 17+150 w miejscowości
Barczewo z budową mostu”, które jest
dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Całkowita wartość projektu wynosi 7 844
357,83 złotych, w tym kwota dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wynosi 4 855 018,88 złotych.
Generalnym wykonawcą zadania jest
międzynarodowa firma Skanska S.A. z siedzibą
w Warszawie. Wykonanie mostu i nawierzchni
ulicy Targowej przyczyni się do poprawy
obsługi komunikacyjnej naszego miasta,
zwiększenia płynności ruchu a także
ograniczenia zanieczyszczeń komunikacyjnych
i uciążliwości związanych z ruchem kołowym.
Poprawa jakości opieki długoterminowej
Kolejną inwestycją regionu, której
inwestorem jest Powiat Olsztyński jest zadanie
polegające na „poprawie jakości opieki
długoterminowej w regionie poprzez
modernizację i wyposażenie barczewskiej Filii
Szpitala Pomocy Maltańskiej w Olsztynie”.
Przedmiotowa inwestycja jest również
dofinansowywana z środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, gdzie
wartość dofinansowania wynosi 6 131 300,08 zł,
przy całkowitej wartości projektu w wysokości
10 718 841,00 zł. W związku z realizacją
inwestycji, nie tylko poprawi się opieka
długoterminowa w regionie, ale powstaną też
nowe miejsca pracy.
Natalia Czobot
podinspektor ds. zamówień publicznych
Urzędu Miejskiego w Barczewie
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Przewozy pasażerskie na trasie Barczewo - Olsztyn – Barczewo
Zapewnienie mieszkańcom sprawnej
komunikacji miejskiej i lokalnej stanowi jedno z
kluczowych zadań własnych samorządu
terytorialnego.
Kontynuując cykl działań
informacyjnych związanych z organizacją
komunikacji miejskiej i lokalnej, a w
szczególności na trasie Barczewo - Olsztyn Barczewo, informuję społeczeństwo gminy
Barczewo, że w ostatnich dniach marca 2011
mieszkańcy gminy Barczewo oraz dyrektorzy
szkół poinformowali nas o wstrzymaniu przez
Olsztyńską Korporację OKej sprzedaży biletów
miesięcznych. Po licznych telefonach
wykonanych do Korporacji, otrzymaliśmy
informację o postawieniu w stan likwidacji
spółki OKej. Poinformowano dodatkowo, że
wszystkie pojazdy zostały sprzedane firmie
Stepaniuk z Dobrego Miasta. Nie potrafiono
udzielić informacji, w jaki sposób i czy w ogóle
pojazdy korporacji będą realizować kursy.
Docierające informacje w ww. sprawie do
Urzędu Miejskiego w Barczewie stały się
powodem zorganizowanego w trybie pilnym
spotkania przedstawicieli władz gminy z

przewoźnikami realizującymi przewozy
pasażerskie na trasie Barczewo - Olsztyn Barczewo.
Głównym tematem omawianym na
spotkaniu było wypełnienie luki przewozowej
w związku z ograniczeniem przewozów przez
PW Okejka Sp. z o.o. oraz realizacja
przewozów w oparciu o bilety miesięczne dla
uczniów i pracowników. Przewoźnicy firmy
Inter-Trans, Kormoran Bus oraz Mirosław
Maziec (potwierdził zwiększenie taboru
telefonicznie), zgodnie stwierdzili, że są w
stanie wypełnić lukę przewozową na wypadek
ograniczenia przewozów przez PW Okejka.
Firmy przewozowe Inter-Trans, Kormoran Bus
oraz Mirosław Maziec są w stanie podstawić
dodatkowe autobusy by spełnić wymagania
pasażerów. Od dnia 1.04.2011 przewozy są
kontynuowane bez uszczerbku dla
przewożonych uczniów i pracowników.
Osobnym tematem było zapewnie przewozów
w oparciu o bilety miesięczne. Tu swój akces do
realizacji przewozów pasażerskich z
wykorzystaniem biletów miesięcznych
zadeklarowała firma INTER-TRANS, która w

trybie natychmiastowym jest gotowa do
sprzedaży biletów miesięcznych nawet na
zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu:
89 616 33 19, odbiór biletów u kierowcy
autobusu. Spotkanie z przewoźnikami dało
wymierny efekt zażegnania niebezpieczeństwa
braku autobusów do przewozów pasażerskich
na linii Barczewo - Olsztyn - Barczewo.
Na płaszczyźnie organizacyjnej przyjęto
rozwiązania umożliwiające ułożenie
optymalnych rozkładów jazdy, stworzenie
sprawnego systemu dystrybucji biletów.
Koordynowanie spraw związanych z
przewozami pasażerskimi powierzono
zatrudnionemu specjaliście do spraw
organizacji transportu pasażerskiego. Nadzorem
i koordynacją przewozów zostaną objęci
następujący przewoźnicy: Bus Kormoran, InterTrans, M. Maziec, PKS Olsztyn, PKS Mrągowo,
Veolia Transport Kętrzyn, PKS Suwałki,
„WOJTEX” Przewozy Pasażerskie Łukasz
Kozoń , Przewozy Pasażerskie J. FILIPKOWSKI, Przewozy Pasażerskie A. Gietek,
„OLSZEKIEWICZ” SP. Z O.O.”, Przewozy
Pasażerskie Józef Sokalski.
Andrzej Lichocki inspektor Wydz. BIOŚ

Wyróżnienia lokalnych przedsiębiorców gminy Barczewo

Januszowi SKOWROŃSKIEMU - menedżerowi przemysłu produkującego na rzecz
mleczarstwa, założycielowi, udziałowcowi
i prezesowi Zarządu firmy Tewes-Bis Sp. z o.o.
w Barczewie.
Gala najlepszych przedsiębiorców
Warmii i Mazur laureatów rankingu Diamenty
Forbesa 2011 - przedstawiciele najszybciej
rozwijających się przedsiębiorstw z regionu
spotkali się 23 marca w olsztyńskiej Restauracji
Przystań. Na drugim miejscu, wśród średnich
Diamentów czyli firm o obrotach od 50 do 250
mln, uplasowało się Przedsiębiorstwo
Badawczo-Wdrożeniowe OLMEX z Wójtowa,
reprezentowane przez vice prezes Elżbietę
Chojnowską. Wyróżnienia w zainaugurowanej
w tym roku nagrodzie e-diamenty na najlepszą
witrynę internetową otrzymały
przedsiębiorstwa: OLMEX oraz OL FLORA sp.
z o.o. z Wójtowa.
Orzeł Agrobiznesu to nagroda
promocyjna Agencji EMS przyznawana od 2001
r. dla firm z branży rolno-spożywczej i jej
otoczenia za sukces rynkowy. Kapituła nagrody
Orzeł Agrobiznesu, na podstawie
przedstawionej rekomendacji samorządu
lokalnego, analizy przedstawionych danych,
opinii zewnętrznych, zawartości strony
internetowej oraz oceny pozycji banku w
środowisku lokalnym, postanowiła przyznać
spółce TEWES-BIS w Barczewie nominację do
nagrody Orzeł Agrobiznesu. Gala wręczenia
nominacji do nagrody odbyła się 29 marca br. w
Domu Literatury w Warszawie. Nominację w
imieniu spółki odebrali pan Roman Skrzypczak
- przedstawiciel TEWES-BIS Sp. z o.o. oraz pan
Lech Jan Nitkowski - burmistrz Barczewa.
Władze samorządowe gratulują,
jednocześnie dziękują za promocję miasta i
gminy Barczewo.
Marta Mikołajska

3 marca, podczas uroczystej gali
podsumowującej XVII plebiscyt „Złoty
Inżynier” w Warszawskim Domu Technika NOT
wręczono nagrody DŹWIGNIA 2010. Nagrody
te są wręczane w konkursie mającym na celu
wspieranie i promowanie osób i firm

przyczyniających się do tworzenia nowych
miejsc pracy i zwiększających
konkurencyjność i innowacyjność polskiej
gospodarki. Kapituła nagrody DŹWIGNIA
tegoroczne nagrody przyznała 4
przedsiębiorcom, w tym panu mgr inż.

fot. archiwum

Komisariat Policji w Barczewie…
Z dniem 1 stycznia 2011 r. dotychczasowy komendant Komisariatu Policji w Barczewie
nadkom. Robert Ostaszewski przeniesiony został do pełnienia dalszej służby do Komisariatu Policji w
Olsztynku. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki dnia 1 kwietnia 2011 r.
Komendant Miejski Policji w Olsztynie powołał na stanowisko komendanta Komisariatu Policji w
Barczewie asp. szt. Marka Dumkę. Pan Marek Dumka służbę w policji pełni od 7.04.1992 roku. Do
czasu objęcia stanowiska komendanta KP w Barczewie pełnił obowiązki zastępcy komendanta
Komisariatu Policji w Olsztynku. Podczas wieloletniej służby nabył doświadczenie zawodowe
zarówno w pionie kryminalnym jak i prewencyjnym. Odpowiednie wykształcenie oraz przeszkolenie
zawodowe daje gwarancję profesjonalizmu i rzetelności w realizacji obowiązków na objętym
stanowisku.
tekst z informacji Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie z dnia 21.02.2011 r. opracowała
Marta Mikołajska
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Relacja z VII/2011 Sesji Rady Miejskiej w Barczewie - 28 marca 2011 r.
Oświata w gminie Barczewo
Podczas sesji dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia pani Hanna Chyżyńska przedstawiła Radzie Miejskiej informację o stanie realizacji
zadań oświatowych w gminie Barczewo w 2010 roku. Pani dyrektor rozpoczęła prezentację od podania stanu posiadania. W gminie funkcjonuje 10 szkół.
Do szkół podstawowych publicznych, gdzie nadzór właścicielski sprawuje Ratusz, należą: Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie, Szkoła Podstawowa w
Bartołtach Wielkich, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach i Filia szkoły podstawowej w Barczewku oraz Gimnazjum nr 1 w Barczewie. W
inwentarzu szkół niepublicznych, w których nadzór właścicielski sprawują różne organizacje najczęściej stowarzyszenia, są szkoły podstawowe w
Kronowie, Ramsowie, Lamkowie, Wipsowie oraz gimnazja w Ramsowie i Wipsowie.
W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach podstawowych uczyło się 958 uczniów, natomiast w gimnazjach - 438. Był to najniższy wskaźnik dzieci i
młodzieży pobierającej naukę w naszych szkołach na przestrzeni kilku lat. Aktualnie w roku szkolnym 2010/2011 stan liczebny uczniów w szkołach
przedstawia poniższa tabela.

Od stanu posiadania dyrektor Chyżyńska przeszła do analizy kosztów funkcjonowania gminnej oświaty. Wydatki budżetowe z roku na rok
systematycznie wzrastają.
Wydatki Gminy Barczewo
Pieniądze, które otrzymaliśmy od państwa na oświatę plus własne z budżetu.
Z zestawienia wynika, że tylko w połowie oświata
nasza jest dotowana z funduszy państwowych. Przyczyn
tego stanu rzeczy jest wiele. Subwencje oświatowe są
przypisane do ucznia. Mało dzieci w szkole, to mało
pieniędzy od państwa. Subwencje nie pokrywają wydatków
bieżących placówek oświatowych. Szkoły nasze, a
zwłaszcza wiejskie, są placówkami małymi, w których uczy
się znikoma ilość uczniów a pracuje pełna obsada
nauczycieli. Część naszych dzieci uczęszcza do szkół
podstawowych i gimnazjów w Olsztynie. W ten sposób
subwencją wspomagamy oświatę w gminie olsztyńskiej.
Dotyczy to w szczególności uczniów zamieszkujących wsie
w południowo-zachodniej części gminy. Problem dotyczy
też miasta Barczewa. Nie dysponujemy informacją ile
naszych dzieci uczęszcza do szkół poza gminą. Mamy dane
o dzieciach przedszkolnych, które uczęszczają do przeszkoli
w Olsztynie i gminach ościennych. W tym roku jest ich
49.Tym gminom za każdego przedszkolaka zwracamy
należną subwencję. Znaczący udział w kosztach mają usługi
transportowe związane z dowozem dzieci. Na usługach
szkół jest 8 środków transportowych, które codziennie pokonują łącznie trasę 1249 kilometrów, za kwotę 4000 tysięcy złotych.
W naszych szkołach pracuje 163 nauczycieli, w tym dyplomowanych jest 70, mianowanych - 45, kontraktowych - 40, stażystów - 8. Mamy więcej
zatrudnionych nauczycieli niż wynika z naszego zapotrzebowania. Zatrudnionych, a nie pracujących, jest 17 osób, z czego na urlopach zdrowotnych dziesięcioro. Są oni na całkowitym utrzymaniu gminy. Wynagrodzenie urlopowe każdego z nich wynosi średnio 50 tysięcy złotych rocznie na osobę.
Liczenie jest proste 10 osób pomnożone przez 50 tysięcy daje kwotę pół miliona złotych, którą wykładamy z budżetu. Pozostali nauczyciele na
zwolnieniach lekarskich korzystają ze świadczeń ZUS-u. W gronie
nauczycielskim mamy znaczny udział nauczycieli dyplomowanych i
mianowanych. To pociąga za sobą znaczne dopłaty do ich awansu
zawodowego, które wynoszą łącznie 200900 złotych rocznie.
Kwestia tych dopłat wymaga dodatkowego wyjaśnienia. Zgodnie z
art.30 Karty nauczyciela, nauczycielom należą się dopłaty do
wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach
zawodowych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego. Tłumacząc ten zapis, oznacza to, że nasi nauczyciele
dyplomowani i mianowani nie osiągają średnich pensji
ogólnopolskich. Gmina jest zobowiązana tę różnicę wyrównać.
Jedynym wyjściem z tej patowej sytuacji jest przyjęcie zasady, że za
nauczyciela urlopowanego nie należy zatrudniać nowego, a wolne
pensum rozdzielić pośród pozostałych, zgodnie z kwalifikacjami.
Rezerwy do oszczędzania są duże. Obok zamieszczany tabelę
ilustrującą wydatki na jednego ucznia w szkołach publicznych.
Ciąg dalszy na str. 13
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“Jesteśmy Równi Chociaż Różni Od Siebie”
Przedszkolaki z wizytą u smoka
To b y ł w a ż n y w e e k e n d w
lamkowskim przedszkolu. Dzieci biorące udział
w projekcie: „Jesteśmy Równi Chociaż Różni
Od Siebie" (projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach EFS) zostały, wraz z
rodzicami, zaproszone do olsztyńskiego Teatru
Lalek. Przedstawienie „Od Ucha Do Ucha"
Honoraty Mierzejewskiej-Mikosza mieści się w
nurcie tak zwanego teatru inicjacyjnego,
skierowanego do dzieci od pierwszego roku
życia. Nie ma tam zbyt wiele fabuły, są za to
znakomite etiudy aktorskie. Jak czytamy na
stronie internetowej teatru: „Aktorzy budują
opowieść sceniczną za pomocą ruchu i dźwięku,
wykorzystując instrumenty muzyczne. Dzieci
uczą się patrzeć i słuchać, etiudy bazują bowiem
na zmysłowym poznaniu świata. Zgromadzone
na scenie instrumenty: akordeon, talerze,
saksofon i bęben są pretekstem do
przedstawienia ciała ludzkiego i ukazania
dzieciom zasad jego funkcjonowania".
Dzięki tym prostym założeniom
spektakl był czytelny dla każdego, nawet
najmłodszego, uczestnika teatralnej wyprawy.
Ta w y p r a w a b y ł a s w e g o r o d z a j u
podsumowaniem kolejnego semestru pracy w
projekcie, którego jednym z celów jest uczenie
tolerancji i szacunku dla innych ze szczególnym
uwzględnieniem zasady równości kobiet i
mężczyzn. W życiu przedszkola aktywnie
uczestniczą także rodzice jego wychowanków.
Biorą udział nie tylko w codziennych zajęciach,
ale także w wycieczkach rodzinnych i
warsztatach edukacyjnych. Wszyscy, i rodzice i
dzieci, korzystają z opieki pedagoga szkolnego
oraz socjoterapeuty, którzy pomagają w
kształtowaniu właściwych relacji w rodzinie
oraz w środowisku rówieśniczym.
Podczas spektaklu dzieciaki żywo
reagowały na ciekawe pomysły narracyjne
okraszone dobrym ruchem scenicznym.
Najbardziej jednak utkwił im w pamięci smok,
który powitał je w foyer teatru przed
rozpoczęciem przedstawienia. Potwór ten

fot. archiwum

straszliwy, cały pomarańczowy i z wielkim
ogonem, nie dał nikomu czasu na zastanawianie
się, przejmując prowadzenie całej grupy
przedszkolnej.
Pani Anna z Lamkowa przyjechała do
teatru z synkiem Bartkiem. Bartuś uniknął
zrobienia sobie zdjęcia z tym groźnym stworem,
chociaż - jak twierdzi - wcale się go nie bał. „Nie
chciałem tylko" stwierdził stanowczo zapytany
przez mamę. Tak więc tylko ona zrobiła sobie
zdjęcie ze smokiem. „Ja będę miała pamiątkę a
dziecko nie" - mówi ze śmiechem „ale zawsze
smok zostanie w domu, w archiwum zdjęć
będzie z nami". Pani Anna z mężem nie mają
zbyt wiele okazji do takich teatralnych
wyjazdów z dzieckiem. Uważa za świetny
pomysł, że to właśnie przedszkole organizuje
takie wyjazdy: „To nas mobilizuje do tego, żeby
z dzieckiem wyjść trochę z domu i popatrzeć, co
się dzieje dalej. A nie tylko w domu siedzieć.
Oboje z mężem pracujemy i mamy niewiele
czasu. Dlatego chętnie korzystamy z takich
okazji jak ta i jeździmy. A żeby jeszcze młodsze
dziecko można było wziąć … ale jest za małe
jeszcze".
Czteroletniemu Igorkowi też bardzo
się podobało w teatrze. I, jak chyba każdemu,
utkwił mu w pamięci ten najbardziej wyrazisty
potwór, czyli smok. „To wyjście razem jest
zawsze ważne i potrzebne" - cieszy się pan

Wielkanocna zbiórka żywności
W dniach 8-10 kwietnia br., na terenie
miasta i gminy Barczewo, Stowarzyszenie
Inicjatyw Obywatelskich, któremu prezesuje
pani Danuta Zielonka, we współpracy z
Bankiem Żywności w Olsztynie, zorganizowało
zbiórkę żywności. Artykuły żywnościowe były
systematycznie odbierane ze sklepów z terenu
miasta i wsi, skąd trafiały do Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie. Tam, po ich
segregacji i zewidencjonowaniu, robiono
paczki.
Duże słowa uznania należą się
organizatorom akcji Wielkanocnej Zbiórki
Żywności. Wymieńmy osoby, które poświęciły
swój czas dla innych: Danuta Zielonka,
Zbigniew Stodolnik, Krystyna Żygadło, Alina
Jakończuk, Janina Domurad, Lech Krawczyk,
Józefa Fanselau, Krystyna Kurzac. Przy zbiórce
współpracowały także instytucje, udzielając
pomocy w transporcie. Były to firmy: Dom

Pomocy Społecznej, Zakład Budynków
Komunalnych, Zakład Usług Komunalnych w
Barczewie. Jak co roku akcję wspomagali pan
Tomasz Michałowski wraz z pensjonariuszami
Zakładu Poprawczego. Natomiast młodzież
szkolna z Gimnazjum nr 1 w Barczewie oraz ze
szkół w Łęgajnach i Ramsowie pracowała pod
opieką nauczycieli i wolontariuszy.
Ogółem zebrano 1126 kg żywności, z
której zrobiono paczki dla najbardziej
potrzebujących rodzin. Wiadomo, że jest to
kropla w morzu potrzeb, ale jest to także
nadzieja na lepsze, radośniejsze święta w wielu
domach.
Gorące słowa podziękowania należą
się wszystkim mieszkańcom miasta i gminy
Barczewo za zakup żywności i przekazanie jej
podczas zbiórki. To świadczy o Państwa
wrażliwości na występujące potrzeby rodzin,
które na co dzień zmagają się z problemem

Marian z Radost, ojciec Igorka „To jest też duża
atrakcja dla nich, że mogą wyjechać nie tylko z
rodzicami ale także z kolegami z przedszkola. Są
zadowolone, biegają, śmieją się. A czas
spędzony wspólnie z rodzicami ma dla nich
ogromne znaczenie".
Od kiedy Piotruś i Pawełek, synkowie
pani Teresy, chodzą do przedszkola w
Lamkowie, już drugi raz ma ona okazję pojechać
z nimi do teatru. Dzięki temu rodzina ma okazję
trochę pobyć razem gdzieś dalej niż tylko w
domu. „Jestem z tego powodu bardzo
szczęśliwa. Bo nie mamy samochodu, żeby
sobie tak jeździć. Autobusów też nie ma, więc
nie wyjeżdżamy. A to jest taka okazja, że szkoda
byłoby przegapić". Ale czy Pawełek jest także
szczęśliwy z tego powodu, że z mamą do teatru
pojechał? „Tak" - odpowiada chłopiec z
nieśmiałym uśmiechem. Najbardziej, jak chyba
każdemu, podobał mu się smok, który witał
dzieci w foyer teatru przed przedstawieniem.
Próbuję dopytać jeszcze o wrażenia z samego
spektaklu, w którym przecież żadnego smoka
nie było. Wygląda jednak na to, że to tylko my,
dorośli, dzielimy ten cudowny czas - pełen
spotkań ze smokami i innymi niezwykłymi
stworzeniami - na jakieś niezrozumiałe dla
pięciolatka interwały czasowe: przed
spektaklem, sam spektakl itd. Pawełek był po
prostu z mamą i bratem w teatrze lalek i świetnie
się bawił przez cały czas. I zabrał to
wspomnienie ze sobą do domu.
Ta k s a m o j a k w s p o m n i e n i e
wspólnego posiłku w olsztyńskim Hotelu Park.
„To ważny element integracji naszej
przedszkolnej społeczności" - mówi Małgorzata
Bałusz, prezes Stowarzyszenia WROTA, które
realizuje projekt: „Jesteśmy Równi Chociaż
Różni Od Siebie". To, że dzieci mogły pójść do
teatru nie tylko z rodzicami ale także z
wszystkimi kolegami z grupy, bardzo cementuje
ich koleżeńskie relacje. Także rodzice,
zaangażowani w realizację projektu, przestają
być tylko odległymi obserwatorami perypetii
swoich pociech. Stają się aktywnymi
współuczestnikami procesu wychowawczego.
Łukasz Czarnecki-Pacyński
finansowym.
Pani Danuta Zielonka, za naszym
pośrednictwem, skierowała słowa
podziękowania do wszystkich, którzy włączyli
się do akcji na rzecz Wielkanocnej Zbiórki
Żywności, a szczególnie do właścicieli 24
sklepów za życzliwość i przychylność tej
inicjatywie.
Tekst i foto W. Zenderowski
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Z cyklu - „Skarby z warmińskiej skrzyni - warmiński rok obrzędowy”

Spotkanie z Witoldem Mierzejewskim
W poniedziałek, 4 kwietnia br., w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Promocji
Gminy Barczewie, w ramach realizacji projektu
„Skarby z warmińskiej skrzyni - warmiński rok
obrzędowy” w temacie pt. „Warmia i Mazury w
trójwymiarowym obrazie” odbyło się spotkanie z
Wi t o l d e m M i e r z e j e w s k i m , w y d a w c ą ,
miłośnikiem Warmii i Mazur i specjalistą od
fotografii trójwymiarowej.
Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej
Anna Rok, przywitała prelegenta oraz
zaproszonych gości i uczniów miejscowego
gimnazjum. Na początku Witold Mierzejewski
powiedział kilka słów o sobie - urodził się w Piszu
w 1957 roku, w1976 roku ukończył Liceum
Zawodowe w Olsztynie, a w 1982 roku - Wyższą
Szkołę Pedagogiczną. Po studiach rozpoczął
pracę fotoreportera w „Dzienniku Pojezierza” w
Olsztynie. W wieku 16 lat miał pierwszą wystawę
fotograficzną pt. „Kroki we mgle”. W 1976 roku
na Ogólnopolskim Festiwalu Amatorskich
Filmów Turystyczno-Krajoznawczych za film
„Posprzątam” otrzymał nagrodę za debiut. W
1986 roku w Krakowie zdobył I nagrodę w
Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym
„Współczesna Rodzina Polska” - jego prace
wystawiono w legendarnej „Piwnicy pod
Baranami”. W tym samym roku miał też
indywidualną wystawę fotograficzną pt. „Gra o
Meksyk”, eksponowaną w olsztyńskim Klubie
Międzynarodowej Prasy i Książki. tamtego czasu
jego prace wystawiano w wielu galeriach
w Polsce i za granicą, ostatnio m.in. w Galerii
Stary Ratusz w Olsztynie „Armenia w fotografii”
(2009 r.), a także w Wilnie „Mazury Cud Natury”
(2010 r). Po dwuletnim pobycie w Chicago i pracy
w tamtejszej prasie polonijnej, założył w
Olsztynie, w 1992 roku własną Agencję
Fotograficzno-Wydawniczą WIT (od 2004 roku
Agencja WIT Witold Mierzejewski). Jest

wydawcą, a także redaktorem i autorem zdjęć
zamieszczonych w wielu książkach. Tu lista jest
długa. Dwie ostatnie to: album „Krutynią przez
Mazury” oraz wydane w ubiegłym roku
wznowienie, po 90 latach, książki ks. Walentego
Barczewskiego „Geografia polskiej Warmii”,
opatrzona przepięknymi zdjęciami. Witold
Mierzejewski, już na początku spotkania odniósł
się w sposób skromny do swej osoby mówiąc, że
w głębi duszy czuje się Warmiakiem, mimo że
urodził się w Piszu. Nie ukrywał, że kocha
wszystko to, co jest piękne, a najpiękniejsze
zdjęcia można zrobić tylko na Warmii.
Głównym tematem spotkania Witolda
Mierzejewskiego z miłośnikami fotografii była
fotografia trójwymiarowa. Zanim pan Witold
przeszedł do tematu, przypomniał pokrótce
historię początków samej fotografii. Potem
powiedział o pierwszych aparatach na tzw. kliszę,
o lustrzankach, aparatach kompaktowych,
zwanych cyfrówkami, nowoczesnych modelach i

przyszłości fotografii użytkowej. Opowiadał o
anaglifach, jak nakładają się na siebie dwa obrazy,
i o stereoskopii - fotografii trójwymiarowej, tzw.
3D. Wyjaśnił podstawy powstawania fotografii
trójwymiarowej i kwestię złudzenia
przestrzennego.
Każdy z uczestników spotkania, dzięki
okularom do oglądania w 3D, mógł obejrzeć
trójwymiarowe fotografie. Ponadto wystąpił
kabaret „Zębak”, prowadzony przez Annę Rok, w
którym dziewczyny zaśpiewały piosenkę pt.
„Robinsonada w 3D”.
Organizatorem spotkania, w ramach
realizacji projektu, była Miejska Biblioteka
Publiczna we współpracy z Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie. Projekt
sfinansowany został ze środków Polsko
-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach
programu rozwoju bibliotek.
Wojciech Zenderowski

fot. archiwum

Warmia artystycznie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Barczewie
Znamy uczestników międzynarodowego pleneru „Warmia artystycznie”
Na przełomie marca i kwietnia
przeprowadzony został wśród młodzieży
gimnazjalnej gminy Barczewo konkurs
rzeźbiarsko-malarski „Skarby Warmii”. Miał on
na celu promowanie i rozpowszechnianie
walorów kulturowych regionu Warmii oraz
wyłonienie dwudziestoosobowej grupy
warsztatowej, która weźmie udział w
międzynarodowym plenerze rzeźbiarskomalarskim, połączonym z warsztatami
artystycznymi.
Znamy już wyniki konkursu. W
warsztatach wezmą udział następujący uczniowie
Gimnazjum nr 1 w Barczewie: Kanasz Kamila,
Jezierska Marlena, Żarejko Sara, Senkbeil
Karolina, Krause Klaudia, Barwiński Korneliusz,
Adamczyk Magdalena, Kmito Iza, Słota
Karolina, Jorczyk Katarzyna, Wąsikowska
Janina, Iwaszko Natalia, Baleja Marta,
Plachimowicz Joanna, Luks Paweł, Pac Mateusz.
Niepubliczne Gimnazjum w Ramsowie
reprezentować będą: Zalewska Monika,
Kostrupska Sylwia, Suchocka Klaudia, Niska
Martyna.
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Plener i warsztaty zaplanowane są od 31
maja do 8 czerwca i będą odbywały się na terenie
gminy Barczewo, między innymi w Ramsowie i
Barczewie. Uczestnicy warsztatów oraz
instruktorzy zostaną wyposażeni w materiały
artystyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.
Plener i warsztaty stanowią części składowe
drugiego projektu grantowego, realizowanego
przez Miejską Bibliotekę Publiczną wspólnie z
państwem Alicją i Andrzejem Starkiewiczami,
właścicielami Hotelu Star Dadaj w Ramsowie
oraz Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie. Projekt trwa od lutego bieżącego
roku. Pieniądze na jego realizację biblioteka
uzyskała w konkursie grantowym „Aktywna
biblioteka” prowadzonym przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach

Programu Rozwoju Bibliotek. Realizacja
projektu da uczestnikom możliwość rozwijania
plastycznych zainteresowań pod okiem
profesjonalnych artystów, a wykorzystana w
projekcie tematyka warmińska z pewnością
wpłynie na rozwój poczucia więzi emocjonalnej z
regionem i miejscem, które się reprezentuje.
Program Rozwoju Bibliotek w Polsce wspierany
jest przez Global Libraries - przedsięwzięcie
prowadzone w ramach Światowego Rozwoju
Fundacji Billa i Melindy Gates, której partnerem i
grantobiorcą w Polsce jest Polsko- Amerykańska
Fundacja Wolności. Realizatorem Programu jest
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego, która na ten cel otrzymała grant
od Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności
Anna Rok
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Historia

Barczewskie Kalendarium
Kwiecień
1.04.1946 - w Więzieniu w Barczewie przebywało 365
więźniów.
2.04.1739 - w Wartemborku urodził się Józef Kowald,
nauczyciel burmistrza Joachima Kalnassego.
8.04.1946 - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej m.
Wartembork ustaliło godziny handlu w mieście.
10.04.1906 - we Lwowie, w Filharmonii
Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego Feliks
Nowowiejski dyrygował podczas wykonania
oratorium „Zwieńczenie Krzyża Świętego”.
11.04.1946 - w Ruszajnach powstał amatorski chór.
11.04.2002 - na Międzynarodowym Festiwalu
Piosenki i Tańca „Muszelki Wigier 2002” w
Suwałkach zespół wokalny “NASTYLE” z Barczewa,
pod kierownictwem Marioli Łukowskiej, zdobył
pierwsze miejsce.
12.04.1931 - w Laskowicach na Pomorzu urodził się
Kazimierz Schneider, nauczyciel i zasłużony działacz
Związku Nauczycielstwa Polskiego.
13.04.1945 - w Goleszowie urodziła się Wiesława
Hermańska, nauczycielka i organizatorka harcerstwa.
13.04.1945 - władze miasta Barczewa przystąpiły do
ewidencjonowania polskiej ludności rodzimej,
przyznając zarejestrowanym tymczasowe
obywatelstwo polskie.
14.04.1970 - kółko fotograficzne przy MDK w
Barczewie zorganizowało wystawę związaną z 25leciem Warmii i Mazur pt. „Barczewo wczoraj i dziś”.
16.04.1701 - ukazał się reskrypt króla pruskiego
Fryderyka I, gwarantujący katolikom wolność
religijną.
16.04.1886 - w Olsztynie, ukazał się pierwszy numer
„Gazety Olsztyńskiej”, redagowany przez Jana
Liszewskiego.
19.04.1946 - do Olsztyna przybył transport nr 76 z 976
repatriantami z Wilna, przywożąc ze sobą 226 sztuk
inwentarza żywego. Część z nich trafiła do
wartemborskiej gminy.
20.04.1934 - władze niemieckie nakazały polskiej
szkole w Skajbotach zorganizowanie uroczystości w
rocznicę urodzin wodza Niemiec, kanclerza Hitlera.
23.04.1671 - we Franknowie zmarł Stössel Zygmunt
Krzysztof, sekretarz królewski, zarządca klasztoru w
Barczewie; który pochowany został w klasztorze w
Barczewie.
23.04.1889 - w Raszągu gm. Biskupiec urodził się
Bernard Barabasz, aktywny działacz plebiscytowy na
rzecz przyłączenia Warmii do Polski.
23.04.2004 - barczewski zespół „NASTYLE” zdobył
II miejsce i nagrodę publiczności na V Festiwalu
Piosenki Europejskiej.
24.04.1903 - kandydatem na posła do Reischtagu z
okręgu olsztyńsko-reszelskiego zgłoszony został ks.
kan. Hirschberg z Barczewa.
24.04.1986 - w sali widowiskowej MGOK w
Barczewie wystawę literatury fachowej wykonały
panie z Ośrodka Nowoczesna Gospodyni.
25.04.1920 - Komisja Aliancka w Olsztynie
wprowadziła znaczki pocztowe z napisem „Plebiscite
Olsztyn, Allenstein”.
26.04.1871 - w Dywitach urodził się Franciszek Kwas
- działacz warmiński, pisarz ludowy i folklorysta,
założyciel Towarzystwa Ludowego w Skajbotach.
26.04.1993 - w sali konferencyjnej barczewskiego
ratusza podpisano porozumienie partnerskie między
miastami Hagen a. T.W. a Barczewem.
26.04.2001 - w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i
Turystyki w Barczewie zainaugurowano pierwszy
Regionalny Plener - Tumiany 2002.
26.04.2002 - w Szkole Podstawowej w Ramsowie
odbył się konkurs ekologiczny „Mały Przyjaciel
Przyrody”.
29.04.1946 - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej
m . Wa r t e m b o r k u c h w a l i ł o s t a t u t o p ł a t
administracyjnych na rzecz miasta.
30.04.1933 - w Wartemborku odbyło się zebranie
członków Towarzystwa Robotniczego.
30.04.1945 - do Wartemborka, na krótko, powrócił
pastor Georg Braunschmidt.
30.04.1946 - przy Posterunku Milicji Obywatelskiej w
Barczewie powstał amatorski chór.
30.04.1972 - w Miejskim Domu Kultury w Barczewie
odbyły się rejonowe eliminacje Olimpiady Wiedzy
Społeczno-Politycznej.
Wojciech Zenderowski

Tygiel historii
„Leśna Górka” koło Zalesia
Tajemnice i ciekawostki, skrywane przez
wieki tam, gdzie ścierały się i następowały po
sobie różne narody, wymuszają ich odkrywanie
na nowo. Natomiast historie, pozornie
wyjaśnione, okazują się bardziej zawiłe. Jednak
ostateczne ich wyjaśnienie dla niejednego
historyka, czy poszukiwacza stanowi
największą przyjemność. Przeczytanie samej
monografii Zalesia i przyległych do wsi
domostw, z uprawnymi polami, rozłożystymi
pagórkami leżącymi nad jeziorem Orzyc, nie
przybliży czytelnikom wzniesienia, zwanego
potocznie „Leśną Górką”, leżącego po lewej
stronie dróżki, kierując się na Kolonię Zalesie.
Ile tajemnic skrywa to wzniesienie, tego nie wie
nikt.
„Leśna Górka”, od momentu lokacji
grodu leżącego w widłach rzek Pisa i Kiermas,
wchodziła w skład dóbr biskupich, których
strzegł leśny, mający swoją siedzibę nad
brzegiem jeziora. Początkowo przedmiotem
poszukiwań u podnóża „Leśnej Górki” było
zlokalizowanie miejsca pochówku 14
francuskich jeńców wojennych,
zamordowanych pod koniec stycznia 1945 roku.
Jeńcy przybyli w 1941 roku ze Stalagu I-B
Hohenstein (Olsztynek) i pracowali u
miejscowych gospodarzy. Zbiorowej mogiły nie
odnalazła przebywająca po wojnie Francuska
Misja Wojskowa. Szukając miejsca pochówku,
eksploratorzy, wyposażeni w nowoczesne
narzędzia do poszukiwań, zaczęli wydobywać z
ziemi różne przedmioty, które zaświadczały, że
„Leśna Górka” od wieków była świadkiem
niejednego historycznego wydarzenia. Jednym
z przedmiotów jest mały pojemnik po
angielskich cukierkach, pochodzący z 1869
roku. Na wieczku pudełka widnieje napis w
języku angielskim „L.R.H Prince Albert's”.
Podobnie, jak część pompki rowerowej, znanej
niemieckiej firmy wysyłkowej z lat 1888-1930.
Kolejną rzeczą jest paciorek od różańca lub
naszyjnika z okresu sprzed drugiej wojny
światowej. Inną wartość przedstawia kulka od
pruskiego muszkietu, prawdopodobnie z okresu
1806-1807. Kolejną ciekawostkę stanowi, do tej
pory niezidentyfikowany element,
prawdopodobnie rękojeść, a może element od
rapiera lub uchwyt, na którym wyraźnie
widnieje herb szlachecki z literą „R”. Co więcej,
pochodzić on może z okresu epoki
napoleońskiej, a jego właścicielem mógł być
oficer służący pod komendą Moranda, który 3
października 1813 roku trzymał w mieście
pozycję pod zamkiem biskupim.
Wiadomo, że 3 lutego 1807 roku w
Wartenburgu stacjonowali żołnierze marszałka
Luisa Nikolasa Davouta, natomiast 8 marca tego
samego roku przebywał w nim Wielki Książę
Bergu (Karl Friedrich von Berg), który wyparł z
miasta napotkaną kawalerię kozaków (podobnie
13 maja 1807 roku). Znaleziony, po blisko 200
latach, guzik prawdopodobnie należał do
napoleońskiego żołnierza z 45 pułku piechoty,
będącego pod rozkazami wspomnianego
Wielkiego Księcia Bergu. Tenże, 45 pułk
piechoty liniowy, brał udział w bitwach pod
Ostrołęką i Frydlandem. Przechodził trasą od

Pasłęki, przez Kwiecewo, na Dobre Miasto,
Lidzbark, Wielochowo, Piaseczno, Weskajny,
Wiewiórki, Nowe Miasto, Wieś Iławecką i
Iławę. Guzik znalazł się tu jedynie przez
przypadek. Jego właścicielem mógł być goniec,
czy posłaniec spieszący z listami.
Kolejnym znaleziskiem jest metalowe
okucie, zapewne po zasobnej księdze,
sklasyfikowane na XIX w. Z historii wiemy, że
na „Leśnej Górce”, jesienią 1864 roku, schroniło
się kilku powstańców styczniowych. Później, za
sprawą Sokołowskiego, znaleźli oni schronienie
u kilku warmińskich rodzin. Co robili
powstańcy styczniowi, to już wiemy, ale co robił
w czasie pierwszej wojny pruski żołnierz? Jego
obecność zdradził guzik używany począwszy od
1895 roku. Prawdopodobnie guzik ten odpadł z
uniformu żołnierza, służącego w jednej z
dwunastu niemieckich dywizji, dowodzonej
przez generała Augusta von. Mackensen, która
27 sierpnia 1914 roku uczestniczyła w pościgu
za Rosjanami. A może było to podczas potyczki,
czy na przepustce, podczas spaceru w
sierpniowy dzień? Czy takie zdarzenie miało
miejsce na „Leśnej Górce”?
Inne znaleziska potwierdzają, że pod
koniec sierpnia 1938 roku, na tych terenach
odbyły się manewry zmechanizowanej
jednostki niemieckiej. Teren o ukształtowaniu
pagórkowatym, szczególnie po drugiej stronie
jeziora nadawał się do takich manewrów.
Wówczas testowano silniki, ich funkcjonalność
w trudnym terenie.
Na przestrzeni kilku ostatnich lat
znaleziono wiele przedmiotów, większość z
ostatniej wojny. Podczas eksploracji trafił się w
dobrym stanie bagnet wojskowy, a także
zapinka, czy klamra z wojskowego plecaka.
Odnaleziono także przedmioty używane w
gospodarstwie domowym. Liczne odłamki po
moździerzach, łuski po nabojach skłaniają do
wniosku, że „Leśna Górka” była ostrzeliwana.
Przypomnijmy, że do stycznia 1945 roku,
przyległe do Zalesia leśne tereny były wspaniałą
enklawą myśliwską. Potem, po przejściu
wschodniego frontu, na zadrzewionym
wzniesieniu schroniło się kilku niemieckich
dezerterów. Dwóch z nich zginęło z rąk
Ciąg dalszy na str. 13
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Historia
Bezpowrotnie zanikająca historia...
Na głupotę nie ma rady ?
To, że nagrobki i płyty nagrobne na
dawnym cmentarzu katolickim przy ul. Armii
Krajowej systematycznie są dewastowane, a
metalowe, ozdobne ogrodzenia rozkradane,
nikogo już nie dziwi. Szczególnie dotyczy to płyt
nagrobnych z epitafium pisanym w gotyku,
pochodzących z okresu międzywojennego. W
ten sposób historia spisana na kamiennych
nagrobkach bezpowrotnie zanika. Jest to wielka
strata.
Potłuczone na kilkanaście fragmentów
płyty nagrobne, przewrócone tablice widzimy na
całym cmentarzu. Naszą uwagę zwróciła
potłuczona płyta nagrobna Karoliny Pompecki,
znajdująca się przy alei biegnącej środkiem
cmentarza. Jeszcze do niedawna płyta ta była
cała, znajdowała się na swoim miejscu i przez
ponad sto lat nie przeszkadzała przechodniom.
Widocznie do czasu. Karolina Pompecka była
matką Pawła Pompeckiego, który urodził się w
1857 roku w dzisiejszym Barczewie. Wychował
się w rodzinie, która pielęgnowała polskie
tradycje. Po ukończeniu miejscowej szkoły,
kształcił się w Olsztynie. Występował w obronie

polskości na Warmii. Był kandydatem na posła
do Reischtagu (1898-1903). Zapisał się jako
przeciwnik polityki germanizacyjnej,
prowadzonej przez władze pruskie. Był postacią
znaną i szanowaną w dziejach ruchu polskiego
nie tylko w Barczewie, ale na Warmii. Zmarł w
1905 roku.
Członkowie rodziny Pompeckich, którzy
spoczywają na dawnym katolickim cmentarzu,
byli mieszczanami i dzięki swym propolskim
postawom cieszyli się dużym uznaniem.
Ciekawostką w biografii tej rodziny jest fakt, że
Antoni Pompecki był ojcem chrzestnym Feliksa
Nowowiejskiego.
Tekst i foto: W. Zenderowski

A to ciekawe ...

Jest figurka Jezusa niosącego krzyż
W odpowiedzi na artykuł
zamieszczony w marcowym numerze
„Wiadomości Barczewskich”, zatytułowany
„Gdzie jest figurka Jezusa niosącego krzyż?”,
komendant Straży Miejskiej w Barczewie pan
Zbigniew Cipior uspokoił nas, co do losów
figury pochodzącej z cokołu kapliczki,
znajdującej się przy końcu ul. Warmińskiej.
Pan komendant udostępnił notatkę
służbową, w której czytamy: „w dniu 9 lutego
2011 roku, podczas służby patrolowej na terenie
miasta Barczewo, jadąc ulicą Warmińską
zobaczyłem leżącą figurkę Jezusa Chrystusa,
która wcześniej była ustawiona i zamontowana
na cokole. W nocy wiał wiatr i to on zrzucił
figurkę z trzymetrowego cokołu, która u
podstawy była mocno spróchniała. Biorąc pod
uwagę, że nie była połamana w całości
przywiozłem ją do urzędu i konserwator Henryk
Piejdak zabezpieczył w pomieszczeniu przed
zniszczeniem oraz podjęciem dalszych decyzji.
Inspektor Straży Miejskiej Andrzej Podgórski”.
Ponadto komendant poinformował, że
z racji wynikającego obowiązku służbowego, o
zabezpieczeniu drewnianej rzeźby powiadomił
osoby zajmujące się miejskimi kapliczkami.
Rzeczywiście, figurka Jezusa znajduje się w
pomieszczeniu piwnicznym urzędu. Oprócz
figurki zachował się drewniany krzyż. Po
pobieżnym obejrzeniu rzeźby nie trudno
zauważyć, że nie tylko czynniki atmosferyczne
miały ujemny wpływ na jej żywotność, gdyż
brak odpowiedniego zakonserwowania zrobił
ogromne spustoszenie. Podstawa rzeźby jest
zmurszała i nie najlepiej zachowała się górna
część. Całość jest spękana, w większości liczne
odpryski farby.
Co dalej stanie się z drewnianą rzeźbą?
Jakie decyzje zapadną w związku z nią? Czy
rzeźba przedstawiająca Jezusa dźwigającego
krzyż nie powinna wzbogacić zasobów
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barczewskiego Salonu Muzycznego, jak stało
się to z figurami z Bramy Południowej?
Wówczas w jej miejscu na cokole kapliczki
można by umieścić replikę. Czy samego cokołu,
który nieopatrznie został pomalowany farbą, nie
należałoby przywrócić do stanu pierwotnego? O
tym wszystkim będziemy informować naszych
Czytelników.
Panom ze Straży Miejskiej, którzy
mimo wielu obowiązków potrafili natychmiast
zareagować na zastały stan rzeczy, należą się
słowa uznania za postawę i szybkie działanie w
zabezpieczeniu przed dalszym niszczeniem
dóbr barczewskiej kultury.
Tekst i foto. W. Zenderowski
Fot. Zabezpieczona drewniana rzeźba Jezusa
dźwigającego krzyż

Dąbrówka Mała (niem. Klein Damerau)

Jubileusz 680-lecia

Na terenach, na których założona została
wieś Dąbrówka Mała, w dawnych czasach
mieszkali Prusacy. Ta mała perełka ziemi
barczewskiej, jest drugą z najstarszych
miejscowości, leżących w granicach
b a r c z e w s k i e j g m i n y. S t a r s z ą o d n i e j
miejscowością jest jedynie dzisiejsze Barczewko.
Wieś Dąbrówka Mała jest także pierwszą wsią,
założoną na obszarze przydzielonym do
dominium warmińskiego, będącego wówczas
uposażeniem biskupów warmińskich. Wieś
została założona przez Prusaka Naglande w 1331
roku tuż nad małym jeziorem o tej samej nazwie,
przy głównym trakcie handlowym. Osada ze
wszystkich stron otoczona była rosnącą wyżej
puszczą. Początkowo wieś miała kształt
czworoboku, składającego się z przylegających
do siebie chat, tworzących zwartą zabudowę o
charakterze obronnym. Historia nie mówi ile
domów liczyła osada i skąd pochodzili jej pierwsi
mieszkańcy. Nazwa wsi Dąbrówka (niem.
Damerau) wywodzi się z języka pruskiego
dameronwe - dąbrowa. Pierwsze pisemne
wzmianki o tym, że w tym miejscu była już osada
z nazwy, pochodzą z dawnych kronik. W
późniejszych pisano o tym, że w dolinie nad rzeką
Pisą, między niewysokimi, morenowymi
wzgórzami, pokrytymi lasami przy szlaku
biegnącym do Barczewka, leży wieś Dąbrówka
Mała.
W 1354 roku, podczas jednego z
najazdów wojsk litewskich pod wodzą książąt
Kiejstuta i Olgierda wieś została zniszczona (w
tym czasie ucierpiało również Barczewko). W
następnych latach osada opustoszała. Na nowo
lokowano ją w 1398 roku i w latach następnych
wymieniana była jako dobra rycerskie, natomiast
w 1702 roku stanowiła dobra szlacheckie. W
dokumentach z 1789 roku Dąbrówka Mała
figuruje jako szlachecki majątek, który wyróżnia
się pięknym dworem.
W 1910 roku majątek liczył 116 ha. Na
osadę składały się wówczas dwa budynki
zamieszkałe i trzy gospodarstwa, natomiast liczba
ludności wynosiła 15 osób, w tym 3 Polaków i 12
Niemców. Rozwój wsi nastąpił dopiero po 1915
roku. W plebiscycie 11 lipca 1920 roku wszyscy
mieszkańcy Dąbrówki Małej głosowali za
przynależnością do Niemiec. Wieś nie miała
nawet swojej kapliczki, a jedynym symbolem
chrześcijaństwa, pochodzącym z tamtego okresu,
jest metalowy krzyż postawiony przy drodze po
1920 roku.
24 stycznia 1945 roku do wsi
wkroczyły wojska Armii Radzieckiej. Potem, z
okolic Dąbrówki Małej i Wipsowa, na wschód
deportowano 44 osoby. Dziś, za wyjątkiem
dwóch budynków pochodzących z okresu
międzywojennego, stojących na obrzeżu wioski,
trudno znaleźć ślady dawnego budownictwa.
Nowe zabudowania, położone przy drodze i bliżej
jeziora, podkreślają uroczy, wyjątkowy zakątek
ziemi barczewskiej. Obecnie wieś Dąbrówka
Mała należy do sołectwa w Biedowie.
Wojciech Zenderowski
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Społeczeństwo

List do redakcji
Redakcja
„Wiadomości Barczewskie”
Droga Redakcjo. Jestem mieszkańcem
Barczewa, mieszkam przy ulicy Szczepańskiego
14. Piętnaście lat temu wraz z synem przy tej
ulicy wybudowaliśmy dom. Działka była
nieuzbrojona. Wszystkie media
zainstalowaliśmy na własny koszt, tj.
doprowadzenie wody pitnej, kanalizację szambo i prąd, który do dzisiaj jest prowizorką
na czas budowy. Droga do posesji była
gruntowa. Wraz z synem i sąsiadem Janem
Komstą systematycznie dokonywaliśmy jej
utwardzenia żwirem, piaskiem, żużlem i
kamienną pospółką. Na odległości 150 metrów
droga została wyrównana, doły pozasypywane
nierówności zniwelowane. Problem drogowy
dla nas zaczął się jesienią 2009 roku kiedy to
utwardzona nawierzchnia, nie z naszej winy,
została zniszczona. Sprawcą była firma z
Olsztyna wykonująca remont drogi w części
ulicy Nowodworcowej. Ciężki sprzęt budowlany
rozjeździł przystającą do mojej posesji część

Ciąg dalszy ze str. 8

świadczy o nieudolnym działaniu wykonawcy
usługi remontowej, braku nadzoru i kontroli ze
strony kierownictwa Wydziału Budownictwa w
Gminie. W następstwie tej nieudolności przez
całą zimę tego roku na odległości 150 metrów
musiałem wyłożyć deski w formie kładek bym
mógł dostać się z domu do ulicy
Nowodworcowej. Zrujnowana droga w okresie
jesieni, zimy i wiosny jest nieprzejezdna.
Jestem, jak mi się wydaje, spokojnym
człowiekiem, nieupierdliwym, nie skarżącym się
z byle okazji. Należności wobec Gminy
regulowałem na bieżąco. Pisząc podanie
uważałem, że władza w Ratuszu zrozumie moją
krzywdę i pójdzie mi na rękę i w części, w formie
umorzonego podatku /w kwocie 150 zł/,
zrekompensuje mi moją zniszczoną pracę. Dla
mnie pozostała tylko nadzieja, że z
przypadłością, która mnie spotkała podzielę się
z mieszkańcami gminy. Proszę o opublikowanie
mego listu w gazecie.
Zdzisław Bułakowski

Relacja z VII/2011 Sesji Rady Miejskiej w Barczewie - 28 marca 2011 r.

Najdroższe w utrzymaniu są szkoły małe.
Pośród szkół małych najdroższa jest szkoła
podstawowa w Barczewku.
Nie przedstawiłem podobnej analizy
dotyczącej szkół niepublicznych, ponieważ w
szkołach tych nauczyciele zatrudnieni są na
innych zasadach. Tam nie obowiązuje Karta
nauczyciela, a umowa o pracę. Z Kartą
nauczyciela związanych jest wiele przywilejów
socjalno-bytowych. Świadczenia te podrażają
funkcjonowanie publicznych placówek
oświatowych.
Samorząd i osoby odpowiedzialne za
funkcjonowanie oświaty w gminie czekają
trudne czasy. Muszą znaleźć sposób jak obniżyć
koszty funkcjonowania oświaty. Wypracować
kryteria dopuszczające zasadność istnienia
placówki szkolnej. Odpowiedzieć na zasadnicze
pytanie po co utrzymywać szkołę, do której
miejscowi mieszkańcy nie chcą zapisać dzieci.
Należy zdiagnozować przyczynę tego zjawiska,
dlaczego to w przeszłości i obecnie wiele
prominentnych rodzin, notabli i patrycjuszy w
gminie zapisuje swoje dzieci do gimnazjów w
Olsztynie. Wielu moich rozmówców pytanych
w tej kwestii, za jedyny powód takiej decyzji
rodziców, podaje niski poziom nauczania w
miejscowym gimnazjum. Inną ważną sprawą,
Ciąg dalszy ze str. 11

drogi. W tym czasie zwracałem się do
kierownika firmy aby udrożnił mam zniszczoną
część ulicy Szczepańskiego do Nowodworcowej.
Kilkakrotnie zwracałem się z prośbą o
i n t e r w e n c j ę d o k i e ro w n i k a Wy d z i a ł u
Budownictwa w Urzędzie Miejskim. Ze sprawą
kilka razy zapoznawałem Burmistrza. Nikt nie
udzielił mi pomocy.
W tym roku złożyłem pismo do Gminy
o częściowe umorzenie zaległego podatku
należnego Gminie w kwocie 300 złotych. W
odpowiedzi dostałem informację, że ze względu
na trudną sytuację finansową prośba została
odmownie załatwiona. Zastępca burmistrza w
swej decyzji prosił o dodatkową informację, kto
był wykonawcą utwardzenia tego odcinka drogi i
przedstawienie faktur i innych dokumentów
świadczących o zakupie materiałów.
Dokumentów nie mam, gdyż ich nie
gromadzę. Większość roboty zrobiłem sam przy
pomocy sąsiadów. Zakup kruszywa kosztował
mnie ponad 1000 złotych. Została zniszczona
moja praca stanowiąca jakąś wartość. Nie ma
winnego, ażeby szkodę naprawić. Przykład ten

Tygiel historii

radzieckich żołnierzy.
Dziś, znalezione przez eksploratorów
przedmioty, takie jak: cywilne guziki, monety
pruskie z 1856 roku, klamry, harcerska finka,
noże, widelce, czy łyżeczki do herbaty, są
dowodem na to, że zadrzewiony pagórek, na
przestrzeni wieków, w porze letniej był chętnie
odwiedzany przez okolicznych mieszkańców.
Nie tak dawno, bo jesienią 2010 roku, w
słuchawkach wykrywacza, dźwięk
zasygnalizował mały przedmiot. Wystarczyło
kilka ruchów ręką, by na światło dzienne, spod

którą należy powymiatać spod dywanu i nazwać
po imieniu są sprawy wychowawcze
dorastającej młodzieży, z którymi w tak dużym
zbiorowisku kadra nauczycielska sobie nie
radzi. Od chwili powołania w naszym
szkolnictwie gimnazjum minęło 9 lat. Wielu
praktyków o tej placówce szkolnej wypowiada
się negatywnie. Nasze państwo nie chce się
przyznać do chybionej reformy oświatowej. W
naszej gminie jest potrzeba reformowania i
doskonalenia wszystkich placówek
oświatowych. Sposobów jest wiele. Nie musimy
czekać na wytyczne z góry.
Dyrektor szkoły powinien być
menagerem i czuć się odpowiedzialny za nasze
publiczne pieniądze. Jeżeli w naszej oświacie
nie nastąpią naprawcze i reformatorskie
działania, to niedługo całe nasze gminne
dochody własne będziemy zmuszeni
przeznaczyć na konsumpcję w oświacie.
Zgodnie z opinią Komisji Oświaty, Zdrowia i
Spraw Społecznych Rady Miejskiej, wyrażoną
podczas dyskusji przez jej przewodniczącego,
„dyrektorzy szkół będą musieli podjąć
menagerskie postępowanie w wydawaniu
społecznych pieniędzy”.
W ostatnich latach wszystkie rządy RP
ciężar utrzymania szkół przerzucały na
samorząd gminy. Samorządy zaś, po

cienkiej warstwy leśnej ściółki i ziemi, wydobyć
przecudny polski medalik z napisem na awersie:
„Serca Jezusowego Królowo módl się za nami”.
Na rewersie mało widoczny napis: „Boskie
Serce Jezusa zmiłuj się nad nami”. Medalik,
pochodzący z drugiej połowy XIX wieku, wraz
z innymi przedmiotami są dowodem, że na
przestrzeni wieków to małe wzniesienie, zwane
„Leśną Górką”, było świadkiem obecności
różnych kulturowych nacji.
Wojciech Zenderowski
Zdjęcie dzięki uprzejmości Sebastiana
Białeckiego.

zaspokojeniu w pierwszej kolejności potrzeb
oświatowych, nie mają pieniędzy na inwestycje
infrastruktury.
Jan Krakowiak

Panom gospodarzom pod
rozwagę
Opinie
Jestem częstym pacjentem barczewskiej
przychodni zdrowia, częstszym niż zdrowsza
większość mieszkańców. Podczas wizyty w tym
obiekcie, jako osoba rozpoznawalna, jestem od
czasu do czasu nagabywany przez moich
znajomych, też pacjentów, do napisania w
gazecie ich własnych odczuć lub opinii. Nie
ukrywam, że z zasłyszanej opinii moich
rozmówców często korzystałem.
Tym razem mój znajomy zauważył, że
mamy piękny budynek wewnątrz jak i na
zewnątrz. Szpecą go jedynie brzydkie schody
wejściowe. Kontynuował dalej - myślałem, że
czasy prowizorek skończyły się, ale widzę, iż
przetrwały mimo wszystko i są najtrwalszym
reliktem niedalekiej przeszłości. Zima dawno
się zakończyła, więc niedoróbki powinny być
usunięte. Szkoda tylko, że gospodarze obiektu
są ludźmi mało wrażliwymi na piękno i
porządek. Mnie ta szpetota (podeścik przy
drzwiach wejściowych) razi. Jeżeli nas, jako
wspólnotę, było stać na remont przychodni za
milion z hakiem, to powinno nas stać na parę
płytek terakotowych na pokrycie schodów.
Przychodnia jest instytucją najczęściej
odwiedzaną przez chorych. Nie wszyscy chorzy,
którzy tu przychodzą, są daltonistami i nie
rozróżniają kolorów płytek na schodach.
Rozróżniają również dobrą robotę od fuszerki.
Panom gospodarzom gminy i dyrektorowi
przychodni swoje spostrzeżenie polecam. - Na
tym zakończył swoje przemyślenia mój
znajomy.
Całkowicie zgadzam się z tym poglądem.
Taka mała rzecz, a drażni.
Jan Franciszek Krakowiak
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Informacje

ATRAKCYJNY TEREN INWESTYCYJNY
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 2,0773 ha,
położonych w Barczewie, obręb ewidencyjny 1, stanowiących własność Gminy Barczewo, przeznaczonych pod zabudowę wielorodzinną.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
Nr działki i powierzchnia: 51/3
pow. 1284 m2
KW. Nr OL1O/00086801/4
Nr działki i powierzchnia: 51/5
pow. 315 m2
KW. Nr OL1O/00086801/4
Nr działki i powierzchnia: 54
pow. 2752 m2
KW. Nr - brak
Nr działki i powierzchnia: 56/2
pow. 6262 m2
KW. Nr OL1O/00132609/6
Nr działki i powierzchnia: 57/12
pow. 2890 m2
KW. Nr OL1O/00045459/2
Nr działki i powierzchnia: 59/3
pow. 359 m2
KW. Nr OL1O/00132609/6
Nr działki i powierzchnia: 125/37
pow. 6911 m2
KW. Nr OL1O/00061585/2
Cena wywoławcza: 1 400 000,00 zł + VAT (zgodnie z przepisami)
Wysokość wadium: 140 000,00 zł
Minimalna wartość postąpienia: 14 000,00 zł
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla tego terenu działki nr 51/3, 51/5, 54, 56/2, 57/12 położone
są w terenie oznaczonym symbolem B9MW, dla którego zapis brzmi: teren projektowanego zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej,
natomiast działki nr 59/3, 125/37, położone są w terenie oznaczonym symbolem B9MW, dla którego zapis brzmi: teren projektowanego zespołu
zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, częściowo B9KS - teren projektowanego parkingu z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
Z ogólnymi i szczegółowymi ustaleniami planu dla sprzedawanej działki można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa tutejszego Urzędu, w pok. nr 19.
Wyposażenie w sieci: brak bezpośrednich przyłączy, w sąsiedztwie znajduje się sieć wodno-kanalizacyjna, energetyczna i gazowa.
Dostęp do nieruchomości z dróg publicznych.
Przetarg odbędzie się dnia 7 czerwca 2011 roku o godz. 9.00 w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 2 czerwca 2011 roku.
Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Barczewie, pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 wew. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
W „Wiadomościach Barczewskich” z grudnia ubiegłego roku opublikowaliśmy fotografię wykonaną w Barczewie, w żłobku przy ul. Wojska Polskiego. Zwróciliśmy
się wówczas do naszych Czytelników z prośbą o pomoc w ustaleniu nazwisk osób upamiętnionych na fotografii. Na odpowiedź nie musieliśmy długo czekać. Pani Barbara
Koczara rozpoznała na fotografii opiekujące się maluchami panie: Kozłowską, Jóźwiak, Stopczyńską i Zimermann. Natomiast z maluchów pani Koczara wymieniła imiona i
nazwiska: Dariusz Koczara, Krzysztof
Perzanowski, Jarosław Ciosek, Artur
Budach, Jerzy Komaiszko, Artur
Łaniewski, Jacek Jękot i jego bliźniak
Marek oraz braci bliźniaków
Borkowskich - Dariusza i Marka.
W połowie stycznia do redakcji
przyszła jedna z naszych
Czytelniczek z listą kolejnych
nazwisk. W kolejności wymieniła
dzieci: Krzysztof Perzanowski (1),
Iwona Bronakowska (2), NN (3),
bracia bliźniacy (4 i 16), NN (5), Jerzy
Komaiszko (6), Edmund Krauze (7),
C i o s e k ( 8 ) , N N ( 9 ) , D o r o ta
Bardłowska (10), Andrzej Oleksiak
(11), NN (12), Piotr Śledziński (13),
NN (14), Piotr Żarczyński (15), NN
(16), Halinka Fanselau (17), Tolzdorf
(18), NN (19), Ilona (20), NN (21), NN
(22), Rozwita Toszka (23).
Fotografia została wykonana
w 1967 lub 1968 roku. Dziękujemy
paniom za pomoc. Może ktoś z
mieszkańców uzupełni listę o
brakujące imiona i nazwiska?
W. Zenderowski

Kto pamięta tamte lata?
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Konkursy
REGULAMIN KONKURSU „PIĘKNA BARCZEWSKA WIEŚ 2011”
Konkurs ma służyć systematycznej poprawie wyglądu estetycznego wsi, upiększaniu poszczególnych zagród wiejskich i
obiektów użyteczności publicznej. Ma też stanowić płaszczyznę rozwijania wszechstronnej aktywności samorządów
wiejskich.
KRYTERIA OGÓLNE
§1
1. Współzawodnictwo konkursowe prowadzone i oceniane będzie w następujących grupach:
- najpiękniejsza wieś,
- najpiękniejsza zagroda
2. Decyzję o przystąpieniu do konkursu podejmuje właściwa rada sołecka.
3. Warunkiem udziału wsi w konkursie jest pisemne zgłoszenie deklaracji do dnia 19 maja 2011 r. w sekretariacie Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, ul. Słowackiego 5.
§2
W każdej z grup określonych w § 1 przyznane będą miejsca od I do III oraz nagrody pieniężne
(pula nagród w 2011 r. wynosi 10 000 zł).
O podziale nagród i zajętych miejscach decydować będzie Komisja Konkursowa, w skład której wejdzie po jednym
przedstawicielu Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, Komisji Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy,
Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Barczewie, Agencji Doradztwa Rolniczego
oraz “Wiadomości Barczewskich”.
§3
1. Ocena wyników konkursu obejmować będzie okres od 19 maja do 31 września 2011 r.
2. Podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2011 r.
3. Oceny wyników konkursu poprzedzone będą co najmniej trzykrotnym objazdem wsi.
4. O terminach objazdów przewodniczący komisji każdorazowo powiadomi sołtysów poszczególnych wsi,
celem zaprezentowania przez nich dorobku miejscowości.
5. Sołtysi wsi uczestniczących w konkursie będą brać udział w pracach komisji bez prawa oceny.
§4
ZASADY PUNKTACJI I OCENY WSI :
1. Za estetykę poszczególnych zagród wiejskich, opłotowań, porządku wokół obejść, elewacji budynków, zharmonizowanie
terenów zieleni – za każde 20% zagród dobrze utrzymanych – 1 punkt, przyjmując całość jako 100%
0 – 5 pkt.
2. Za właściwy stan sanitarny i dobre zagospodarowanie i utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, takich jak:
przedszkola, szkoły, sale wiejskie, świetlice wiejskie, remizy strażackie, przystanki autobusowe itp.
0 – 10 pkt.
3. Za dbałość o ład, czystość i porządek na ulicach, placach, skwerach, utrzymanie kwietników i klombów 0 – 5 pkt.
4. Za utrzymanie porządku przy drogach prowadzących przez wieś, przyjmując granice ustalone tablicami informacyjnymi,
wykaszanie poboczy dróg i likwidację chwastów 0 – 5 pkt.
5. Za własny wkład mieszkańców służący podnoszeniu atrakcyjności miejscowości
(komisja zasięga informacji u sołtysa) 0 – 10 pkt.

“Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie,
Bo mimo wszystko pozostaje się
w czyjejś pamięci i czyimś czekaniu.”

Panu
Zdzisławowi Małas
wyrazy głębokiego
współczucia
po stracie Teściowej
składają
Dyrektor i pracownicy
Centrum Kultury
i Promocji Gminy
w Barczewie
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Piękny obiekt w Ruszajnach,
niedaleko Barczewa.
Sala bankietowa przystosowana do
wszelkiego rodzaju imprez
okolicznościowych m.in. wesela, chrzciny,
komunie, spotkania biznesowe, kuligi,
jubileusze, stypy i inne.

ZAPRASZAMY

www.barczewotransport.webpark.pl

MAREK JAKUBIAK, Ruszajny 34

