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Z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców,
przy Burmistrzu Barczewa została powołana
Rada Gospodarcza. Ma ona wspomagać rozwój
przedsiębiorczości na terenie gminy Barczewo
...więcej na str. 4

8 marca to prawdziwe święto kobiet.
Wskazuje na to nie tylko wyznaczona
w kalendarzu data, lecz również podejście
do tego święta mężczyzn i samych kobiet.
...więcej na str. 5

Mamy za sobą dwa spotkania autorskie:
z ks. Janem Pietrzykiem, autorem legend
warmińsko-mazurskich i olsztyńskich oraz
z Jarosławem Borodziukiem, aktorem Teatru
im. Stefana Jaracza w Olsztynie
i Władysławem Katarzyńskim

Informacje
Szpital Pomocy Maltańskiej w Olsztynie ogłosił nabór osób chętnych do pracy
w zakładzie opiekuńczo - leczniczym (po byłym szpitalu zakaźnym ) w Barczewie.
Planowany termin zatrudnienia styczeń 2012 r.
Poszukiwane są osoby na następujące
stanowiska pracy:
- lekarz
- pielęgniarka
- opiekunka medyczna
- fizjoterapeuta
- terapeuta zajęciowy
- psycholog
- logopeda
- pracownik socjalny
- salowa
Wykaz dokumentów, które należy
złożyć:
- list motywacyjny ze wskazaniem
formy zatrudnienia /umowa o pracę,
umowa zlecenie, umowa
kontraktowa/ oraz wymiaru czasu
pracy
- CV z uwzględnieniem aktualnych
danych kontaktowych
- d o ku m e n t y p o t w i e r d za j ą c e
kwalifikacje, tj. dyplom ukończenia
szkoły/studiów, prawo wykonywania
zawodu, zaświadczenia o
ukończonych kursach zawodowych
- zaświadczenie ze szkoły /uczelni w
przypadku aktualnego odbywania
nauki
- referencje
Dokumenty należy składać w siedzibie
Szpitala Pomocy Maltańskiej w
Olsztynie przy ul. Warszawskiej 30.
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PIELĘGNIARKA
-czynne prawo wykonywania zawodu
- kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w
d z ied z in ie p ielęgn ia rst wa o p ieki
długoterminowej lub pielęgniarstwa
przewlekle chorych i niepełnosprawnych
lub anestezjologii i intensywnej terapii lub
pielęgniarstwa rodzinnego lub
pielęgniarstwa opieki paliatywnej lub w
t ra kc i e o d by wa n i a w w. ku rs ów /
specjalizacji
- mile widziane kursy specjalistyczne w
zakresie resuscytacji krążeniowooddechowej, EKG, leczenia ran, podstaw
opieki paliatywnej lub inne mające
zastosowanie w opiece długoterminowej
- doświadczenie zawodowe w pracy z
przewlekle chorymi
OPIEKUNKA MEDYCZNA
- kwalifikacje opiekuna medycznego lub w
trakcie odbywania nauki
- doświadczenie zawodowe w pracy z
przewlekle chorymi
FIZJOTERAPEUTA
- licencjat fizjoterapii lub magister
fizjoterapii lub w trakcie odbywania nauki
- doświadczenie zawodowe w pracy z
Redaktor
Wojciech Zenderowski

mariola.lukowska@barczewo.pl

Redaktor
Anna Rok

Wymagania kwalifikacyjne dla
poszczególnych rodzajów stanowisk
pracy:
LEKARZ
- czynne prawo wykonywania zawodu
- specjalizacja w dziedzinie anestezjologii i
i n t e n sy w n e j t e ra p i i l u b c h o ró b
wewnętrznych lub neurologii lub
pulmonologii lub rehabilitacji medycznej
lub psychiatrii lub w trakcie odbywania
ww. specjalizacji

e-mail:
zenderowski@wp.pl

Skład DTP:
Zbigniew Kozłowski
e-mail:
zbigniew.kozlowski@barczewo.pl

Korekta: Joanna Truszkowska

przewlekle chorymi
- mile widziane kursy specjalistyczne w
zakresie różnych metod fizjoterapii,
np. metody Bobath
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
- instruktor terapii zajęciowej lub studia
podyplomowe w zakresie terapii
zajęciowej
- doświadczenie zawodowe w pracy
z przewlekle chorymi
PSYCHOLOG
- studia wyższe w zakresie psychologii
- specjalizacja w dziedzinie psychologii
klinicznej lub w trakcie odbywania nauki
- doświadczenie zawodowe w pracy z
przewlekle chorymi
LOGOPEDA
- studia podyplomowe w zakresie
logopedii lub neurologopedii
- doświadczenie zawodowe w pracy
z przewlekle chorymi
PRACOWNIK SOCJALNY
- wykształcenie kierunkowe
- min. 5-letni staż pracy w zawodzie
SALOWA
- doświadczenie w pracy na stanowisku
salowej/sprzątaczki w szpitalu
- znajomość procedur w zakresie
profilaktyki zakażeń szpitalnych oraz
higieny szpitalnej
UWAGA!
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami są
planowane w II i III kwartale 2011 r.
Informację przygotowała
Krystyna Szter
Radna Powiatu Olsztyńskiego
Współpraca:
K. Szter, M. Mikołajska, N. Czobot, M. Łowkiel, E. Juszczyk,
J. Ferenz, P. Ferenz, SU SP 1.
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fot. okładka: “Droga do Kierzbunia” Zb. Kozłowski

Gminny samorząd

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. Pierwsze posiedzenie
Związek międzygminny, powołany przez
Rady Gmin położonych w historycznych
granicach Warmii i Mazur w roku 1991 na mocy
porozumienia, obecnie zrzeszający 68 gmin z
województw: olsztyńskiego, suwalskiego,
ostrołęckiego i ciechanowskiego, w tym również
gminę Barczewo.
Do najistotniejszych zadań Związku należą:
reprezentowanie interesów gmin członkowskich
wobec władz administracji rządowej
i samorządowej, podejmowanie inicjatyw
i współpraca w różnorodnych formach
i strukturach w celu popierania idei
samorządności; inicjowanie i opiniowanie
projektów aktów prawnych dotyczących
samorządu terytorialnego, realizacja zadań
przekraczających możliwości organizacyjne
gmin członkowskich, promocja walorów
turystycznych regionu, wspieranie inicjatyw
lokalnych i samorządowych.
Dnia 15 lutego 2011 r. odbyło się pierwsze
posiedzenie Związku Gmin WarmińskoMazurskich w kadencji 2010-2014. Spotkanie
miało przede wszystkim charakter wyborczy.
Nowa struktura ZGWM kształtuje się
następująco:
Zgromadzenie Związku Gmin WarmińskoMazurskich:
1.przewodniczący zgromadzenia - Waldemar
Szymański (wójt gminy Janowo)
2.wiceprzewodnicząca zgromadzenia - Bożena
Olszewska-Świtaj (wójt gminy Górowo
Iławeckie)
3.sekretarz zgromadzenia - Jolanta Piotrowska
(burmistrz Giżycka)
Zarząd Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich
1.przewodniczący zarządu - Marzenna
Supranowicz (wójt gminy Pozezdrze)

2.zastępca przewodniczącego - Teodozy Jerzy
Marcinkiewicz (wójt gminy Stawiguda)
3.członkowie zarządu:
- Piotr Grzymowicz (prezydent Olsztyna)
- Bronisław Mazurkiewicz (burmistrz
Działdowa)
- Tomasz Sielicki (wójt gminy Braniewo)
- Otolia Siemieniec (burmistrz Mrągowa)
Komisja Budżetowa
Henryk Duda (wójt gminy Kolno)
Danuta Górska (burmistrz Szczytna)
Henryk Mroziński (burmistrz Braniewa)
Komisja Rewizyjna
Paweł Cieśliński (wójt gminy Działdowo)
Wojciech Dereszewski (wójt gminy Kurzętnik)
Wojciech Giecko (wójt gminy Jonkowo)
Andrzej Mazur (wójt gminy Lubomino)

Inwestycje w Gminie Barczewo
Dobiegająca końca zima jest okresem, w
którym wszelkie inwestycje mające się
rozpocząć z nadejściem pierwszych dni wiosny
są na etapie przygotowywania. Gmina
Barczewo, w imieniu i na rzecz której działa
Urząd Miejski w Barczewie jest jednostką
samorządową, a więc jednostką zobowiązaną do
stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych. Wyżej wymienione ustawy
zobowiązują jednostki samorządu
terytorialnego do celowego i oszczędnego
wydawania środków publicznych z

zachowaniem wskazanych w nich procedur.
Procedury te, przy wydatkowaniu środków
przekraczających równowartość wyrażonej w
złotówkach kwoty 14 000 euro, zobowiązują
gminę do przeprowadzania procedur
przetargowych zgodnie z ustawą Prawo
zamówień publicznych.
W okresie od początku stycznia do 9
marca bieżącego roku zostały ogłoszone trzy
p r z e t a rg i n i e o g r a n i c z o n e . J e d n y m z
najważniejszych przetargów tego roku jest
rozstrzygnięty w dniu 9 marca przetarg
nieograniczony na wyłonienie wykonawcy
zadania polegającego na „budowie pięciu

Warmiński Związek Gmin. Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze
W dniu 18 lutego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Warmińskiego Związku
Gmin. Gminę Barczewo reprezentowali burmistrz - Lech Jan Nitkowski oraz radni Rady Miejskiej pani Teresa Lutarewicz, pan Edward Maciejewski oraz pan Andrzej Moszczyński. Walne
Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, w wyniku głosowania wybrano nowe
władze Warmińskiego Związku Gmin. Członkowie Zarządu zrezygnowali z pobierania diet za
posiedzenia, z przeznaczeniem na budowę wspólnego schroniska dla zwierząt.
Marta Mikołajska

Krzysztof Otulakowski (wójt gminy Kętrzyn)
Krzysztof Piwowarczyk ( burmistrz
Węgorzewa)
Elżbieta Halina Samorajczyk (burmistrz
Biskupca)
Komisja Statutowa
Lech Nitkowski (burmistrz Barczewa)
Janusz Sypiański (wójt gminy Świątki)
Józef Zapert (wójt gminy Rozogi)
Marek Żyliński (burmistrz Zalewa)
Komisja Problemowa
Lech Nitkowski (burmistrz Barczewa)
Jacek Szydło (wójt gminy Dywity)
Stanisław Trzaskowski (burmistrz Dobrego
Miasta)
Marta Mikołajska

placów zabaw z altanami i obiektami małej
architektury oraz urządzeniem terenów
zielonych w ramach zagospodarowania
przestrzeni publicznej w następujących
miejscowościach: Bartołty Wielkie, Kronowo,
Ruszajny, Wójtowo i Nikielkowo”. Wykonawcą
został wybrany Zakład Remontowo Budowlany Kawiecki Szczepan z siedzibą w
Biskupcu za cenę 621 746,82 zł brutto. Jest to
wykonawca, który realizował już w naszej
gminie m.in. zadanie polegające na budowie
amfiteatru z zapleczem socjalnym i widownią.
Wykonawca ten jest godny zaufania, terminowy
i s o l i d n y, s t ą d i s t n i e j e d u ż e
prawdopodobieństwo, że jeśli nie wystąpią
czynniki zewnętrzne, niezależne od niego,
zadanie zostanie ukończone w przewidywanym
terminie do końca maja bieżącego roku. Należy
podkreślić, że zadanie inwestycyjne polegające
na budowie pięciu placów zabaw i miejsc
spotkań mieszkańców na wsiach jest zadaniem
dofinansowanym z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
działanie: Odnowa i Rozwój Wsi. Zgodnie
z zawartą w dniu 19 października 2010 roku z
Samorządem Województwa Warmińsko
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fot. archiwum
Ciąg dalszy na str. 4
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Gminny samorząd
Polska Federacja Hodowców Bydła
i Producentów Mleka

Rada Gospodarcza

Doroczne spotkania
Produkcja mleka jest istotną gałęzią gospodarki rolnej w Polsce, która jest czwartym, po
Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, producentem mleka w Unii Europejskiej. Krajowi rolnicy
wytwarzają około 9 % europejskiej produkcji mleka.
W okresie od 22 lutego do 18 marca w poszczególnych miejscowościach województwa
warmińsko-mazurskiego odbywały się doroczne spotkania hodowców bydła mlecznego
organizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie Oddział
w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego w Olsztynie.
3 marca w Świetlicy Wytwórni Pasz WIPASZ w miejscowości Wadąg k. Olsztyna wyróżnieni
zostali najwięksi hodowcy bydła mlecznego i producenci mleka z terenu gminy Barczewo. W imieniu
Samorządu oraz mieszkańców gminy Barczewo listy gratulacyjne najlepszym producentom, a także
podziękowania wręczył Lech Jan Nitkowski - burmistrz Barczewa.
Marta Mikołajska

fot. archiwum

Ciąg dalszy ze str. 3

Inwestycje w Gminie Barczewo

-Mazurskiego reprezentowanym przez pana
Jacka Protasa - marszałka województwa umowa
przewiduje dofinansowanie w kwocie
343 022,00 zł.
Dbając o poprawę komfortu poruszania
się na drogach gminnych w bieżącym roku
budżetowym realizowane będzie zadanie
inwestycyjne polegające na „modernizacji ulicy
Granicznej w miejscowości Barczewo”. Dnia 25
lutego został ogłoszony przetarg nieograniczony
na wyłonienie wykonawcy zadania.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
modernizacji ulicy Granicznej w Barczewie od
skrzyżowania z ulicą Kościuszki na odcinku 453
mb. W ramach przedmiotu zamówienia
wykonawca będzie zobowiązany do wykonania
modernizacji istniejącej drogi gruntowej
poprzez ułożenie jezdni oraz chodnika z kostki
betonowej typu polbruk. Zostanie też wykonane
odwodnienie drogi, a istniejące, zużyte oprawy
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oświetleniowe zostaną wymienione na nowe,
energooszczędne.
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia oferty mogą napływać do dnia 14
marca.
Kolejną ważną inwestycją, jaka jest
przewidziana do realizacji w roku 2011 jest
budowa dwóch boisk sportowych typu Orlik.
Jeden z obiektów zostanie zlokalizowany w
miejscowości Łęgajny, drugi w sąsiedztwie
barczewskiego gimnazjum. W tej chwili trwają
intensywne prace projektowe polegające na
adaptacji dokumentacji projektowej kompleksu
boisk sportowych w ramach programu „Moje
Boisko - ORLIK 2012”. Wykonawcą obu
adaptacji dokumentacji projektowej zostało
wybrane: Studio projektowo - kosztorysowe
PROJEKTIK z siedzibą przy Al. Zdobywców
Wału Pomorskiego 72B/19, 78-600 Wałcz.
Wykonanie adaptacji projektu dla wykonania

Z inicjatywy lokalnych przedsiębiorców,
przy Burmistrzu Barczewa została powołana
Rada Gospodarcza. Ma ona wspomagać rozwój
przedsiębiorczości na terenie gminy Barczewo
poprzez współpracę pomiędzy jak największą
liczbą przedsiębiorców a samorządem. Chęć
prowadzenia wspólnej polityki oraz
zaangażowanie zaowocowały spotkaniem.
Pierwsze posiedzenie Rady Gospodarczej
odbyło się 22 lutego w sali konferencyjnej
Urzędu Miejskiego, a główną ideą spotkania
było utworzenie lokalnej bazy przedsiębiorców
oraz wypracowanie form współpracy. Dla
podkreślenia otwartej formuły pracy Rady
członkowie uznali, że wybór przewodniczącego
nie jest konieczny. Posiedzenia Rady
każdorazowo zwołuje burmistrz - tematyka
spotkań jest konsultowana z członkami Rady.
Projektem Rady Gospodarczej
zainicjowanym przez Przedsiębiorców
zainteresowało się Lokalne Centrum Obsługi
Inwestora (LCOI) Region Warmia i Mazury
współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach projektu „Program
Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej”.
Projekt LCOI ma wyznaczony konkretny cel wspierać przedsiębiorców z terenów Polski
Wschodniej poprzez innowacyjny produkt
„LCOI System”, który będzie służyć sprawnej i
efektywnej komunikacji biznesowej, wymianie
informacji oraz promocji ekonomicznogospodarczej. Zarówno powołana Rada
Gospodarcza jak i projekt LCOI mogą być
idealnym narzędziem do promocji
przedsiębiorców z gminy Barczewo na rynku
lokalnym jak i na rynku globalnym.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
przedsiębiorców została przygotowana ankieta,
która ma za zadanie usystematyzować rodzaj
prowadzonych przez przedsiębiorców
działalności w gminie Barczewo. Ankieta ta
służy do stworzenia bazy danych, w przyszłości
zredagowanej do wersji Przewodnika po
Firmach Gminy Barczewo, który pozwoli
lokalnym przedsiębiorcom na korzystanie z
usług firm z terenu gminy wyznając zasadę
lokalnego patriotyzmu.
Serdecznie zapraszamy do współpracy.
Zainteresowani przedsiębiorcy mogą odebrać
osobiście druki ankiety w Urzędzie Miejskim w
Barczewie /kamieniczka, pok. nr 1/.
Marta Mikołajska
boiska typu Orlik w miejscowości Łęgajny
wynosi 11 990,00 zł brutto, zaś dla
miejscowości Barczewo 13 990,00 zł brutto.
Wykonanie boisk, o tym charakterze zapewne
wpłynie na rozwój zainteresowania sportem
dzieci i młodzieży z naszej gminy. Istniejący
przy szkole podstawowej w Barczewie obiekt
tego typu cieszy się zainteresowaniem pomimo
panującej zimy, można mieć więc nadzieję, iż
kolejne obiekty również będą obiektami takiego
zainteresowania.
Natalia Czobot
Podinspektor ds. zamówień publicznych
Urzędu Miejskiego w Barczewie.
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Wydarzenia

Z Centrum Kultury...

fot. A. Jędraszek

8 marca to prawdziwe Święto kobiet.
Wskazuje na to nie tylko wyznaczona
w kalendarzu data, lecz również podejście do
tego święta mężczyzn i samych kobiet. Chcemy
nie tylko dostać kwiatka i buziaka, lecz przy
okazji przypomnieć o naszych prawach
i potrzebach, dlatego są organizowane w tym
czasie różne kobiece imprezy, inicjatywy, jak
np. słynne manify.
W Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie Dzień Kobiet jest ważnym
punktem w bogatym kalendarzu imprez. Co
roku pani dyrektor Mariola Łukowska wraz z
pracownikami przygotowuje ciekawy wieczór
niespodzianek dla mieszkanek gminy
Barczewo. W tym roku panie miały okazję
przenieść się w przeszłość, aż do czasów PRL-u.
Scenografia i stylizacja była iście wyjęta z
poprzedniej epoki, m.in. niedziałający
telewizor, kiczowaty kredens, telefon, puste
pułki baru mlecznego, jaskrawe makijaże,
plastikowa biżuteria i sterczące fryzury. W sali
widowiskowej panie obejrzały kroniki

Święto kobiet w stylu PRL
pani Joanna Truszkowska, jak niegdyś
niezapomniana Stanisława Ryster. Na pytania
odpowiadały zaproszone panie, a odpowiedzi
oceniała komisja złożona z wybitnych
znawców tematu - redaktorów, panów:
Zdzisława Małasa, Adama Jędraszka i
Zbigniewa Kozłowskiego. Odbył się „Pokaz
Mody Polskiej”, w którym zaprezentowano
najnowsze modele strojów z epoki,
wykonanych przez „Szwalnię działającą przy
Gminnym Domu Kultury w Barczewie” pod
okiem projektanta Sprytnego Zbysia (Zbigniew
Kozłowski), który perfekcyjnie przygotował
swoje modelki, panie: Magdalenę Łowkiel,

fot. Zb. Kozłowski

Patrycję Głąbowską, Annę Snochowską i
Elżbietę Tabakę. Prezentowane oryginalne
stroje z tamtych lat komentowała prowadząca
pokaz, elegancka pani Lidia Rytelewska.
Wszystkie panie wzięły również udział w loterii
pod hasłem „dla każdego coś dobrego”.
Praktyczne upominki wręczali pani Małgorzata
Rukszan i pan Zbyszek Kozłowski. Ostatnim
punktem programu był występ zespołu
estradowego „TOMART”, który swym
programem muzyczno-kabaretowym sprawił,
że cała sala pięknych pań z goździkami w
dłoniach, rwała się nie tylko do śpiewania, ale
także do tańca. Po części artystycznej
zaproszono wszystkie panie na poczęstunek do
baru mlecznego, w którym pani Ewa
Pietkiewicz serwowała, oczywiście wydawane
na kartki, pyszne kanapeczki z salcesonem i

fot. A. Jędraszek

telewizyjne sprzed lat, m.in. Dziennik
Te l e w i z y j n y, p r e z e n t u j ą c y z a b a w n e
wiadomości z kraju i świata oraz prognozę
pogody, które przedstawili bezbłędni spikerzy panowie Zbigniew Kozłowski i Adam
Jędraszek. Nie zabrakło występów
artystycznych, na scenie stare dobre przeboje
zaśpiewały laureatki pierwszego miejsca w
kategorii duety „Krajowego Festiwalu Piosenki
Polskiej”, pani Agnieszka Chojnowska i pani
Anna Jakończuk. Następnie odbył się teleturniej
telewizyjny „Wielka gra”, który prowadziła

fot. Zb. Kozłowski

Podziękowanie
Panie z zespołu wokalnego „Pokolenia” serdecznie dziękują Dyrektor - Marioli Łukowskiej
oraz Pracownikom Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie za zorganizowanie kobietom
wspaniałej imprezy z okazji ich święta.
Pomysłowe i zabawne scenki „z życia wzięte” zwłaszcza dotyczące dawnych lat, wywoływały
wybuchy śmiechu u damskiej publiczności. Ponadto miłe niespodzianki w postaci prezencików,
poczęstunek, stanowiły dopełnienie świątecznego dnia. Panie z rozbawieniem wspominały
komiczne sytuacje, które na długo zapamiętają.

fot. A. Jędraszek

smalcem, babkę oraz napoje orzeźwiające,
m.in. oranżadę podawaną w gustownych
butelkach i literatkach.
Pieczę nad całą imprezą sprawował
„kierownik” - pani Mariola Łukowska i jej
„zastępca” - pan Jarosław Chrzon. Wszyscy
bawili się wyśmienicie, zajadali
„smakołykami”, pozowali do zdjęć, a to
wszystko uwieczniła nasza zaprzyjaźniona
kamera telewizji kablowej Macrosat. Ten
wieczór pokazał, że my kobiety umiemy się
bawić i chętnie uczestniczymy w pomysłowych
imprezach.
Magdalena Łowkiel

Podziękowania
Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie
składa wszystkim Sponsorom
serdeczne podziękowania
za bezinteresowną pomoc
w zorganizowaniu Dnia Kobiet.
Dzięki Państwa pomocy tegoroczna
uroczystość stała się dla przybyłych Pań
miłym i niezapomnianym wydarzeniem.
Szczególnie dziękujemy:
Pani Jolancie Szwarc
Pani Oldze Wnukiewicz
Pani Joannie Domurad
Pani Hannie Barbarze Malina
Pani Barbarze Klickiej
Pani Aleksandrze Rychlik
Pani Katarzynie Skrzyńskiej
Pani Jadwidze Ulążka
Pani Anicie Stepnowskiej
Pani Dorocie Piórkowskiej
Pani Annie Tołoczko
Pani Katarzynie Kacperskiej
Pani Danucie Karkotka
Pani Monice Kasprzak
Pani Małgorzacie Majder
Pani Ewie Karkut
Panu Grzegorzowi Szewczyk
Panu Januszowi Jasińskiemu
Państwu Anicie i Karolowi Korzenieckim
Pracownikom Sklepu Chemicznego
„Gosposia”
Pracownikom Zakładu Budynków
Komunalnych
Firmie RAMSKO Zbigniew Kozłowski
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Ze Szkoły Podstawowej w Barczewie. Dni Otwarte
24 lutego 2011 r. Szkołę Podstawową nr 1 w
Barczewie odwiedziły dzieci z Przedszkola
Miejskiego, czyli przyszli uczniowie naszej
szkoły. Dzień otwarty dla przedszkolaków
zorganizowała nauczycielka wczesnej edukacji
pani Joanna Ferenz.
Maluchy zostały powitane przez panią
dyrektor Jolantę Pastuszenko w
wyremontowanej auli szkoły. Następnie
obejrzały krótki program artystyczny w
wykonaniu uczniów klasy Ib, Ic, Id i Ie, na który
fot. archiwum

złożyły się: przedstawienie teatralne „Brzydkie
kaczątko” pod kierunkiem pani Jolanty
Pawłowiec, pląs w rytm poleczki przygotowany
przez panią Joannę Ferenz, wiersz prezentowany
przez uczennicę pani Ewy Juszczyk oraz
piosenka w wykonaniu uczniów z klasy pani
Haliny Piątek.
Po części oficjalnej dzieci pod okiem
opiekunów ze starszych klas zwiedzały szkołę.
Były między innymi w gabinecie pani dyrektor,

gabinecie pani pielęgniarki, świetlicy, stołówce,
szatniach, salach komputerowych. Następnie
odwiedziły wszystkie klasy młodsze, gdzie
mogły osiąść w szkolnych ławkach, wspólnie ze
starszymi kolegami i koleżankami zbudować
zamek z wielkich kolorowych klocków i założyć
na plecy prawdziwy uczniowski tornister. Na
koniec nasi milusińscy dostali upominki w
postaci zakładek do książek wykonanych przez
uczniów z klas I - III.
Te g o s a m e g o d n i a w g o d z i n a c h
popołudniowych odbyło się spotkanie z
rodzicami dzieci sześcioletnich, na którym pani
dyrektor przedstawiła ofertę szkoły. Rodzice
zapoznali się z warunkami lokalowymi
placówki, poznali zasady przyjmowania
uczniów do klasy pierwszej oraz oglądali
poszczególne sale przygotowane dla przyszłych
pierwszoklasistów. „Dni Otwarte” cieszyły się
dużym zainteresowaniem zarówno dzieci jak i
rodziców
Ewa Juszczyk
Joanna Ferenz

fot. archiwum

IV Wojewódzki Turniej FUTSALU KOBIET w BARCZEWIE
Hala sportowa przy Gimnazjum nr 1
w Barczewie była w sobotę (19.03.2011 r.) areną
zmagań kobiecych drużyn piłkarskich. Do
o rg a n i z o w a n e g o j u ż p o r a z c z w a r t y
Wojewódzkiego Turnieju Futsalu zgłosiło się
siedem drużyn. Oprócz gospodarza zawodów
(„SURMA” Barczewo), do Barczewa
przyjechała „WARMIA” Biskupiec (obrońca
tytułu z dwóch poprzednich lat) oraz
zespoły, które pierwszy raz wzięły
udział barczewskim turnieju – AZS
UWM Olsztyn, STOMIL Olsztyn
(klub wystawił 3 drużyny) i
„ATOMÓWKI” Korsze. Zawody
rozegrano systemem „każdy z
każdym”, w jednej kategorii
wiekowej – OPEN. Rozegrano 21
spotkań, w których strzelono 58
bramek. Tak wyglądała klasyfikacja
końcowa turnieju:
1. SURMA Barczewo 16 pkt 16-3
2. WARMIA Biskupiec 15 pkt 19-3
3. AZS UWM Olsztyn 1 3 pkt 9-5
4. OKS STOMIL Olsztyn I 9 pkt 6-9
5. OKS STOMIL Olsztyn II 4 pkt 313

6. OKS STOMIL Olsztyn III 3 pkt 3-13
7. ATOMÓWKI Korsze 1 pkt 2-11
Przyznano również nagrody indywidualne.
Tytuł „króla strzelców” zdobyła Natalia
Sieradzka z WARMII Biskupiec, zdobywając 10
bramek. Nagrodę dla najlepszej zawodniczki
otrzymała Magdalena Szaj z SURMY

Barczewo. Najlepszą bramkarką turnieju została
wybrana Agata Brodzińska z AZS UWM
Olsztyn.
Sukces dziewcząt z Barczewa cieszy tym
bardziej, że są to zawodniczki młode (jedna jest
uczennicą liceum, reszta to gimnazjalistki i
uczennice szkoły podstawowej), a mimo tego,
jako jedyna drużyna, nie przegrała żadnego
spotkania. Organizatorem turnieju był
Uczniowski Klub Sportowy SURMA,
który od 5 lat działa przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Barczewie. Za
ufundowanie nagród i pomoc
finansową w organizacji tej imprezy,
należą się serdeczne podziękowania
pani dyrektor Zakładu Budynków
Komunalnych w Barczewie –
Mirosławie Jasińskiej, prezesowi GKS
„PISA” Barczewo – Januszowi Sturlis
oraz Tomaszowi Michałowskiemu,
Krzysztofowi Tomczykowi, Markowi
Stolarskiemu i firmie R-GOL. Puchary
i dyplomy ufundował Związek Gmin
Warmińsko-Mazurskich w Olsztynie.
Piotr Ferenz

fot. archiwum

APEL

Pomóżmy spalonemu gimnazjum w Wielbarku
Samorząd Uczniowski ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie zorganizował
akcję pomocy w związku z pożarem w gimnazjum wielbarskim.
W piątek, tj. 4 marca na dzień po pożarze rozpoczęliśmy zbierać pieniądze w
naszej szkole, w asyście nauczycieli w gimnazjum i Urzędzie Miejskim. Zebraliśmy 380 zł.
Do naszej akcji włączyło się Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i wspólnie na
pewno przekażemy większą kwotę. Mamy nadzieję, że do tej akcji przyłączy się cały
powiat olsztyński, a przede wszystkim wszystkie szkoły. Bo nikt nie chciałby przeżyć
takiej tragedii.
Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie
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Rozmowa z...

To będzie trudna kadencja
Rozmowa z wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Barczewie panem Janem Połowianiukiem

Jan Krakowiak - Panie przewodniczący, jest
Pan już dobrze znanym radnym, gdyż pełni
Pan tę funkcję drugi raz z rzędu. Gratuluję
ponownego wyboru i ponownego powołania
na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady
Miejskiej. Proszę jednak o przybliżenie
swojej osoby naszym czytelnikom.
Jan Połowianiuk - Mieszkam w Barczewie od
11 lat na tak zwanym osiedlu domków
jednorodzinnych. Wcześniej moja rodzina
mieszkała w samym centrum Olsztyna.
Wielkomiejski zgiełk spowodował, że
zaczęliśmy szukać swojego nowego miejsca na
ziemi. Przez dobry rok objechaliśmy większość
podolsztyńskich miejscowości. Gdy stanęliśmy
na wówczas jeszcze szczerym polu na skraju
Barczewa, to zgodnie z żoną stwierdziliśmy, że
to tu jest to nasze nowe miejsce. Wyboru nie
żałujemy. Dalej jednak jestem zawodowo
związany z Olsztynem. Jestem nauczycielem
akademickim. Pracuję w Instytucie Muzyki
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Obecnie pełnię funkcję prodziekana Wydziału
Sztuki. Poza tym pracuję również w Wyższej
Szkole Informatyki i Ekonomii TWP w
Olsztynie. Poza dydaktyką na obu uczelniach,
kierowaniem Wydziałem Sztuki, prowadzę
także bardzo aktywne życie koncertowe. Jestem
bowiem zawodowym muzykiem - dyrygentem.
Wracając zaś do ostatnich wyborów
samorządowych, to chcę bardzo podziękować
wyborcom mojego okręgu za ponowny wybór.
Jest to dla mnie jakby potwierdzenie tego, że
pozytywnie zostały ocenione moje działania na
rzecz mieszkańców osiedla w poprzedniej
kadencji. Ja jednak jestem surowy wobec siebie i
wiem, że jest jeszcze tak wiele do zrobienia w
moim osiedlu i całej gminie.
Właśnie. Proszę zasygnalizować te
najważniejsze sprawy, z którymi zmierzą się
radni bieżącej kadencji.
- Cóż, w tej kwestii nic się nie zmienia od
kilkunastu lat. Ciągle bowiem powinniśmy się
skupić nad polepszeniem stanu dróg gminnych.
Rzecz dotyczy w zasadzie każdej wsi i samego
miasta Barczewo. Druga niezmienna kwestia, to
budowa infrastruktury wodociągowej i
kanalizacyjnej. Jest to zresztą naturalna kolej
rzeczy, że najpierw winniśmy zabezpieczyć
mieszkańcom komfort codziennego bytu. Gdy
to uczynimy, to możemy więcej środków
lokować na inne cele. Zresztą wynika to ze
strategii rozwoju naszej gminy. Dzięki

sąsiedztwu z Olsztynem jesteśmy naturalnym
kierunkiem osiedlania się olsztynian. Dowodem
na to są rozrastające się Wójtowo, Nikielkowo,
Łęgajny i inne podolsztyńskie nasze wsie.
Powinniśmy wykorzystać bliskość stolicy
regionu, gdyż oprócz gruntów budowlanych
będą potrzebne grunty inwestycyjne. Mamy
takie i powinniśmy dalej poszukiwać
inwestorów instytucjonalnych, takich jak
chociażby działająca już od kilku lat firma
Kamal. Nowi mieszkańcy, nowe firmy, to stały
wzrost dopływu finansów do budżetu z
podatków, które potem możemy wydawać na
następne inwestycje.
Tego typu inwestycje w drogi i media
wymagają jednak dużych środków
budżetowych.
Oczywiście. To jest właśnie problem i bariera
hamująca tempo ich realizowania. Dodatkowo
muszę tu zasygnalizować fakt obiektywny
kończących się środków unijnych na
dofinansowanie tych inwestycji: drogi,
wodociągi, kanalizacje. Z uwagi na moją
partyjną działalność w Polskim Stronnictwie
Ludowym utrzymuję bardzo bliski kontakt z
wicemarszałek województwa odpowiedzialną
za rozdział środków unijnych, panią Urszulą
Pasławską. Zresztą doprowadziłem ostatnio do
spotkania pani marszałek z grupą trzech
radnych naszej rady miejskiej. To, co
usłyszeliśmy, nie jest optymistyczne. Nie ma już
praktycznie środków zewnętrznych na drogi,
niewiele też zostało na wodociągi i kanalizację.
W zasadzie z powodu włączenia Barczewa do
„ściekowej” aglomeracji olsztyńskiej nie mamy
co liczyć na dofinansowanie kanalizacji w
Barczewie. Nasze wsie także są w nie najlepszej
sytuacji. Pozostały już tylko „resztówki” z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Niestety, znów usłyszeliśmy fakt powszechnie
nam znany, że Barczewo przegapiło czas
powszechnego kanalizowania i
wodociągowania gmin z funduszy unijnych w
latach 2002-2006. Teraz musimy po prostu
realizować te inwestycje za swoje pieniądze.
Kto wie, czy nie powinniśmy szybko pomyśleć
o kredytowaniu tych inwestycji, bo i tego
sposobu w niedługim czasie nie będziemy mogli
użyć. Otóż obecny rząd szykuje ustawę
sejmową zmierzającą do redukcji długu
publicznego przez zakazanie gminom
zadłużania się powyżej poziomu 4% swego
budżetu. Dla nas oznacza to ograniczenie
zadłużenia do niecałych dwóch milionów
złotych. Aby jeszcze dopełnić obraz
czekających nas problemów, to okazuje się, że w
2014 roku gminy, które nie będą miały 100%
skanalizowania swych terenów
urbanistycznych, będą płacić kary pieniężne.
Może to nas także boleśnie dotknąć.
Z tego co Pan mówi wyłania się obraz dość
niepokojący. Jest tak dużo potrzeb w sferze
infrastruktury, a naszego budżetu nie stać na
ich szybkie zaspokojenie.
Rzeczywiście, sprawa jest dość trudna. Zresztą
na dzień dzisiejszy mamy już przygotowane
plany inwestycyjne na kwotę 70 milionów
złotych. To są te najbardziej społecznie

potrzebne i od lat oczekiwane inwestycje.
Środków tyle nie posiadamy. Jest jednak
przysłowiowe światełko w tunelu. Jest bowiem
możliwość uczestniczenia w unijnych
programach transgranicznych: Polska-Rosja
oraz Polska-Litwa-Rosja. Są to trudne programy
do aplikowania. Niewiele gmin się na nie
decyduje i właśnie w tym upatruję naszą szansę.
Niemniej jednak pośród niektórych radnych
coraz bardziej dojrzewa myśl równoczesnego
sięgnięcia po skredytowanie przynajmniej tych
ważniejszych inwestycji w infrastrukturę, póki
jeszcze nie działa wspomniana wcześniej
ustawa ministra Rostowskiego. Bowiem ustawa
ta „nie zabroni” nam spłacać potem tych
inwestycji. Przecież tak postępujemy w naszych
domowych gospodarstwach. Większość domów
obecnie budujemy z pomocą kredytów
bankowych. To jest normalne i naturalne.
Powinniśmy zainwestować pożyczone środki czy to kredyty bankowe, czy obligacje
komunalne - w uzbrojenie takich terenów, na
których dzięki temu przybędzie szczególnie
dużo nowych osiedleńców - podatników.
Chodzi tu na przykład o Wójtowo - Nikielkowo
czy też nową część osiedla domków w
Barczewie, gdzie w ten sposób uwolni się
wszystkie tereny budowlane Starostwa
Powiatowego oraz kilka dodatkowych hektarów
innych gruntów.
Z Pana wypowiedzi wynika, że bieżąca
kadencja samorządu będzie trudną
kadencją.
Tak, to będzie trudna kadencja. Trudna z uwagi
na dość wysoką poprzeczkę jaką postawiła
kadencja poprzednia. Po prostu trudno będzie
powtórzyć ewidentny sukces kadencji 2006
-2010. Przecież zawsze chcemy być coraz lepsi,
coraz doskonalsi. Bez dalszego strumienia
pieniędzy unijnych nie uda się powtórzyć
takiego samego poziomu inwestycji. Niemniej
jednak pojawią się one. Dokończymy budowę
miniobwodnicy w Barczewie, zmodernizujemy
drogę Barczewo - Silice, dokończymy
rewitalizację starego miasta w Barczewie itd. zresztą nie będę tu wymieniać wszystkich
inwestycji, bo jest to sprawa powszechnie
znana. Inwestycje te są jednak jeszcze
konsekwencją działań Rady Miejskiej
poprzedniej kadencji. Na nowe inwestycje,
bardzo oczekiwane przez społeczeństwo,
musimy szybko poszukać środków.
Dziękując za rozmowę życzę jednocześnie
samorządowi bieżącej kadencji utrzymania
dobrego poziomu rozwoju miasta i gminy
Barczewo.
Jan Krakowiak
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O Warmii dla Warmiaków

Aktywna Biblioteka

Z ogromną satysfakcją przyjęłam
wiadomość, że dwa, jednocześnie napisane
i zgłoszone przeze mnie, projekty: „Skarby
z warmińskiej skrzyni - warmiński rok
obrzędowy” oraz „Warmia artystycznie międzynarodowy plener rzeźbiarsko-malarski”,
w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna
Biblioteka”, ogłoszonego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce, zostały
pozytywnie przyjęte. Pozwoliło to na
zaplanowanie, w przypadku pierwszego
projektu: 10 zajęć, 60 lekcji bibliotecznych oraz
4 spotkań dla młodzieży, związanych z Warmią,
natomiast w drugim uczestnictwa młodzieży
gimnazjalnej w międzynarodowym plenerze,
połączonym z warsztatami artystycznymi.
Realizacja rozpoczęła się od lutego, we
współpracy z Centrum Kultury i Promocji
Gminy, Przedszkolem Miejskim, Szkołą
Podstawową nr 1, Gimnazjum nr 1,
Niepublicznym Gimnazjum w
Ramsowie,
właścicielami Hotelu „Star Dadaj”, państwem
Alicją i Andrzejem Starkiewiczami oraz
stowarzyszeniami i fundacjami z naszej gminy i
powiatu, m.in. Grupą Partnerską Gniazdo
Warmińskie, Stowarzyszeniem Nasze Gady w
Dywitach, Stowarzyszeniem CEL w Węgoju,
Fundacją Środowisk Twórczych, muzeami,
będącymi partnerami w realizacji obu
projektów. Już mamy za sobą dwa spotkania
autorskie: „Legendy o Warmii i Mazurach” z ks.

Janem Pietrzykiem, autorem legend warmińsko
-mazurskich i olsztyńskich oraz spotkanie
z okazji 210 rocznicy śmierci Ignacego
Krasickiego, biskupa warmińskiego pt. „Daj
kurze grzędę” z Jarosławem Borodziukiem,
aktorem Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie i
Władysławem Katarzyńskim, laureatem
Nagrody Literackiej im. Biskupa Ignacego
Krasickiego. Oprócz tego odbyło się już kilka
zajęć dla przedszkolaków z cyklu „Mała
Warmiaczka i Warmiaczek” (każdorazowo
uczestniczy około 90 dzieci), kilkanaście lekcji
regionalnych dla klas I-III i IV-VI, gdzie
realizacja każdego tematu trwa nieraz tydzień i
obejmuje w sumie grupę 300 uczniów. Na
wybrane lekcje zapraszani są goście związani z
kulturą, historią i tradycją Warmii. W ramach
projektu „Warmia artystycznie”, dla
gimnazjalistów naszej gminy ogłoszony został
konkurs malarsko-rzeźbiarski pt. „Skarby
Warmii”, którego celem jest wyłonienie grupy
warsztatowej pleneru. Rozstrzygnięcie
konkursu przewidziane jest na początek
kwietnia. Realizacja dwóch nakładających się
na siebie projektów wymaga dobrej

fot. Zb. Kozłowski

koordynacji, w której niezawodna okazuje się
pomoc i przychylność dyrektorów placówek
objętych projektem, nauczycieli, bibliotekarzy i
oczywiście samych beneficjentów, czyli dzieci i
młodzieży. Nie opuszcza mnie wiara w to, że uda
nam się wspólnie doprowadzić je do końca, czyli
do czerwca br. i tym samym zrobić coś dobrego i
wartościowego. Projekty są realizowane w
ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Fundusze
pochodzą z grantu przekazanego Polsko
-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez
Fundację Billa i Melindy Gates. Partnerem
PAFW jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. Pieniądze są przeznaczone na
wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny,
cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie
środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek.
Anna Rok

„Skarby z warmińskiej skrzyni - warmiński rok obrzędowy”

Spotkanie z ks. Janem Pietrzykiem
W piątek, 25 lutego br., w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie, w ramach realizacji
projektu „Skarby z warmińskiej skrzyni warmiński rok obrzędowy” w temacie pt.
„Historia i legendy o Warmii i Mazurach”
odbyło się spotkanie z ks. Janem Pietrzykiem,
proboszczem parafii pw. św. Jakuba Apostoła w
Butrynach, poetą i wielkim miłośnikiem historii
Warmii i Mazur.
Kierownik Miejskiej Biblioteki
Publicznej Anna Rok, ciepłymi słowami
przywitała przybyłego z Butryn proboszcza ks.
Jana Pietrzyka. Przywitała serdecznie
zaproszonych gości oraz przybyłych
mieszkańców, których większość stanowili
uczniowie miejscowego gimnazjum.
Na początku spotkania, przy wypełnionej
po brzegi sali widowiskowej, Anna Rok
przedstawiła sylwetkę ks. Jana Pietrzyka. Ks.
Jan urodził się w 1956 roku w Olecku, na
Mazurach. Od 1985 roku mieszka i pracuje na
Warmii. Od kilkunastu lat sprawuje funkcję
proboszcza parafii pw. św. Jakuba Apostoła w
Butrynach. Od 2008 roku jest członkiem
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oddziału
olsztyńskiego. Jest inicjatorem założenia
muzeum sakralnego w kościele św. Jakuba w
Butrynach, gdzie od 2005 roku eksponuje
zgromadzone przez siebie zbiory. Jest autorem
kilku tomików poezji: „Dotykając strun”,
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„Zatańczę z wiatrem”, „Niebieskie koła”,
„Pochylone lampy”, „Zdziwienie w chmurach”,
„Złamane patyki”, „Niespokojne szuwary”,
„Żabi Romantyzm”, „Nostalgia ćmy”, oraz
wspaniałych legend: „Legendy Olsztyńskie”,
„Słuchając wiatru - legendy z Warmii i Mazur”.
Ks. Jan, obok sprawowanej posługi
duszpasterskiej, obok poznawania historii
Wa r m i i i M a z u r j e s t k o l e k c j o n e r e m
współczesnych i zabytkowych młynków do

kawy, pochodzących z południowej Warmii.
Spotkanie poprzedziła prezentacja
multimedialna, w której przypomniano kawałek
historii o „Wrotach Warmii”, a także o
Butrynach z kościołem parafialnym. Tam, po
warmińskiej stronie swego pasterza, witali
przedstawiciele stanów dominium
warmińskiego i mieszczanie z trzynastu miast
Warmii, w tym z ówczesnego Wartemborka. Jest
tam też kamień pierwszego biskupa Anzelam, o
którym ks. Jan wspomniał, podobnie jak o
pozostałych. Właśnie tą aleją biskupów
warmińskich podążali do swej stolicy na Warmii
polscy biskupi, począwszy od czasów biskupa
Hozjusza, aż do ostatniego polskiego biskupa
Ignacego Krasickiego. Wróćmy, dosłownie na
chwilę, do prezentacji multimedialnej, gdzie
pokazano skrzynię, uratowaną przez ks. Jana, a
następnie odrestaurowaną z ciekawą historią.
Podobnie jak z pozostałymi rzeczami, które dziś
są kawałkiem historii Butryn, czy południowej
Warmii.
Ks. Jan Pietrzyk odniósł się w sposób
skromny do swej osoby mówiąc, że w głębi
duszy jest przekonany, że bycie księdzem to nie
zawód, to misja, natomiast własna poezja
umożliwia mu jej spełnianie, bowiem księdzu
poecie łatwiej dotrzeć do ludzi wrażliwych. Nie
ukrywał, że w swoich wierszach opiewa
przyrodę, miłość do Boga, ludzi i zwierząt.
Najciekawiej mówił o historii Warmii i Mazur,
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Informacje kulturalne
Spotkanie autorskie

Jak Robert Klimek ożywiał kamienie

W czwartek, 17 marca br., w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie odbyło się spotkanie
autorskie z Robertem Klimkiem, połączone z
promocją książki, „Kamienie w historii, kulturze
i religii”. Publikacja pod redakcją Roberta
Klimka i Seweryna Szczepańskiego zawiera
materiały zgromadzone podczas konferencji
naukowej w Kruklankach w czerwcu 2009 roku,
jest bogato ilustrowana fotografiami, szkicami i
mapami z naniesionymi miejscami, które
ułatwiają lokalizację omawianych nie tylko
kamieni.
Spotkanie z Robertem Klimkiem,
mieszkańcem Wójtowa, miłośnikiem i
badaczem pradziejów ziem pruskich i grodzisk,
ich historii oraz kultury prowadziła kierownik
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Anna Rok.
Przypomniała, że nie jest to pierwsze spotkanie z
Robertem Klimkiem, gdzie już wcześniej, przy
okazji prezentacji mieliśmy okazję się spotkać.
Była to opracowana przez niego mapa
archeologiczna gminy Barczewo, która ukazała
się podczas uroczystości na 645-lecie Barczewa.
Dzięki publikacjom, których autorem jest
Robert Klimek, kamienie przestały być jedynie
milczącymi świadkami historii naszych ziem.
Autor w sposób przystępny przedstawił
znajdujące się na Warmii i Mazurach unikatowe
pod względem archeologicznym kamienie i

najciekawsze miejsca z nimi związane.
Opowiadał o ich przesłaniu i znaczeniu,
wyjaśniał jaką miały spełniać rolę w życiu
ówczesnych mieszkańców. Dawniej, dla
zamieszkujących były nie tylko drogowskazem.
Dziś stoją jakby zapomniane. Można jednak
powiedzieć, że z tymi kamieniami rozsianymi
nie tylko po świętej Warmii bywało i jest różnie.
Dowiedzieliśmy się z jakiego okresu pochodzą,
że są wpisane w kulturę i religię dawnych
plemion, a potem w ukształtowane społeczności
zamieszkujące w tamtym okresie obecne tereny.
Robert Klimek nadmienił, że oprócz
granicznych kamieni, na naszych ziemiach,
spotkać można inne, takie jak: kamienie ofiarne,
nagrobne, fallusy, kamienne znaki i słupy, czy
m.in. kamień Dażdżboga. Było słów kilka na
temat kamienia z odciskami stóp Matki Boskiej,
kamienia w Pisie ze swoją historią.
Nas szczególnie zainteresował rozdział
pt. „Nieznane kamienie graniczne Warmii
biskupiej”, którego autorem jest Robert Klimek.
Możemy w nim przeczytać, że w lesie między
wsiami Leszno (gm. Barczewo) i Rumy (gm.
Dźwierzuty), znajduje się doskonale zachowany
fragment granicy pochodzącej z tego okresu,
który pokrywa się ze współczesnym podziałem
administracyjnym. Łączna długość odcinka
granicznego wynosi 870 m i składa się z 9
kamieni -ziemnych kopców, na szczycie których
usadowione są obrobione głazy. Dobry stan
zachowania kopców granicznych Warmii, na
terenie gminy Barczewo wymaga jak
najszybszej ich prawnej ochrony ze strony
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w
Olsztynie. Jest nadzieja, że obecny na spotkaniu
burmistrz Barczewa Jan Lech Nitkowski
s p o w o d u j e , a b y k a m i e n n e o b i e k t y,
wyznaczające do dzisiejszych czasów granicę
Warmii biskupiej, znalazły się w wykazach
obiektów zabytkowych. Po więcej informacji na
temat wytyczonej granicy Warmii biskupiej
odsyłam do publikacji pt. „Kamienie w historii,
kulturze i religii”.

Spotkanie z Robertem Klimkiem
zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna we
współpracy z Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie.
Robert Klimek, absolwent Wyższej Szkoły
Pedagogicznej, magister nauk społecznych,
badacz historii i kultury ziem pruskich. Jest
społecznym opiekunem zabytków
archeologicznych na województwo warmińskomazurskie, a także członkiem Stowarzyszenia
Miłośników Historii i Kultury Prusów
„Pruthenia”. Publikacje: Mapa archeologiczna
gminy Barczewo, Przewodnik archeologiczny:
„Terra Gunelauke”, 2008; „Na kresach
Galindii”, 2009; „Mała Bareja”, 2009;
„Kamienie w historii, kulturze i religii”, 2010.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

Ciąg dalszy ze str. 8

które to obie krainy pokochał na swój sposób
i tak mocno, że z tej miłości zrodziły się legendy
z różnych okresów dziejów. Ks. Jan przybliżył
historię m.in. plemion Prusów i Jaćwingów
dawniej zamieszkujących naszą Warmię. Tu
pokazał, że historia dawnych dziejów nie jest mu
obca. A jak powstaje legenda mogli od ks. Jan
usłyszeć uczestnicy, którzy przyszli na
spotkanie. Na dowód, w dużej torbie przywiózł
kilka zabytkowych eksponatów, by pokazać jak
wyglądają i jaką mają historię. O każdym
przedmiocie mógł opowiadać godzinami. Mały
stolik nie pomieścił wszystkiego. Mogliśmy
dotknąć stuły z XVIII wieku, czy mszału z tego
samego okresu. Był też unikatowy eksponat
kafla warmińskiego, wota dziękczynnego,
młynek, kufel warmiński oraz stary, zardzewiały
klucz, zapewne służący do otwierania
nieodkrytych tajemnic drzemiących gdzieś pod
starą warmińską strzechą. Była to prawdziwa
lekcja historii, podczas której dotykając
przedmiotu można było przenieść się w epokę
jego powstania. Ks. Jan długo mówił o swoim

muzeum, które urządził w kościele pw. św.
Jakuba Apostoła w Butrynach, przy okazji
namawiał, by znalezione stare skarby, przez lata
zapomniane, wydobyć na światło dzienne.
Podczas spotkania, Anna Rok przeczytała
kilka legend z tomiku ks. Jana pt. „Słuchając
wiatru - legendy z Warmii i Mazur”. Ponadto
zorganizowała konkurs na legendę o wybranym
przedmiocie pochodzącym ze skarbów ks. Jana.
Na zakończenie spotkania ks. Jan Pietrzyk z rąk
Anny Rok otrzymał okolicznościowy dyplom
oraz publikację „Barczewo miasto wielu
kultur”.
Na koniec dodajmy, że 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.
Foto i tekst W. Zenderowski
fot. archiwum
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Czyżby kolejna strata? Gdzie jest figurka Jezusa niosącego krzyż?
znajdują się dwa „fryzy”, przy czym górny
przykryty jest płaskim daszkiem, stanowiącym
podstawę dla figurki z drewnianą rzeźbą Jezusa
niosącego krzyż. Dolna część postumentu jest
szersza. Kapliczka zbudowana została w 1709
roku, przy drodze wówczas wiodącej z
Barczewa do Dobrego Miasta, dla upamiętnienia
zarazy jaka miała miejsce na Warmii. Wraz z
pozostałymi przydrożnymi kapliczkami stanowi
ona świadectwo przeszłości i jest świętym
symbolem Warmii. To także stały element
naszego krajobrazu, do którego zdążyliśmy się
przyzwyczaić.
Czy drewniana rzeźba, przedstawiająca
Jezusa niosącego krzyż zostanie odnaleziona?
Do tematu będziemy powracać.

W połowie lutego br. drewniana rzeźba
przedstawiająca Jezusa dźwigającego krzyż
została skradziona z cokołu przy ul.
Warmińskiej. Jest to druga kradzież. Pierwsza
drewniana rzeźba przedstawiająca Jezusa
niosącego krzyż, wykonana została w ubiegłym
wieku, a może jeszcze wcześniej przez
nieznanego ludowego rzeźbiarza. Stała przez
dziesięciolecia. W 2002 roku została skradziona
przez nieznanych sprawców. Pomimo wielu
starań, nie została odnaleziona. Wówczas o
wielkiej stracie dowiedział się ks. Jan Suwała,
wcześniej związany z dekanatem barczewskim.
Ksiądz Jan nie mógł przeboleć straty i jeszcze
tego samego roku wykonał dla miasta replikę
rzeźby. Rok później ksiądz Jan zmarł. Z chwilą
wykonania przez ks. Jana repliki, która zagościła
na cylindrycznym cokole, przyglądaliśmy się jak
warunki atmosferyczne ujemnie na nią
wpływają. Ponadto u podstawy pokazał się
grzyb, a to skłaniało, do tego, by poddać rzeźbę
pracom konserwatorskim, by przez kolejne
dziesięciolecia mogła dalej spoglądać na
przechodniów. Niestety, podzieliła ona los
poprzedniej rzeźby.
Z historii miejskich kapliczek wiemy, że
kapliczka przy ul. Warmińskiej, w sąsiedztwie
drogi E-16, ma odmienny wygląd od
pozostałych. Jej cylindryczny cokół zbudowany
został z cegły, nieotynkowany. W górnej części

Biografia
Ks. Jan Suwała
Urodził się 30 października 1933 roku w
miejscowości Tczów Średni, województwo
mazowieckie. W 1952 roku ukończył Niższe
Seminarium Duchowne w Elblągu, natomiast w
1958 roku - Warmińskie Seminarium Duchowne
„Hosianum” w Olsztynie. Święcenia kapłańskie
otrzymał 2 lutego 1958 roku z rąk bp. Tomasza
Wilczyńskiego. Studium pastoralne na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ukończył
w 1974 roku. Pracował jako wikariusz w:
Rychlikach (1958), Bisztynku (1958-1960),
Szczytnie (1960-1962), Klonie z siedzibą w
Farynach (1962-1972), jako proboszcz w
Jedwabnem (1972-1983). W latach 1983-1991
był proboszczem parafii św. Jana Chrzciciela w
Giławach, które wcześniej należały do parafii
Ramsowo. W 1987 roku był rektorem kościoła
filialnego w Jedzbarku, od 1987 roku wicedziekanem dekanatu Barczewo, od 1993
roku - kanonikiem honorowym Kapituły
Kolegiackiej w Dobrym Mieście. W 1991 roku
przeszedł na emeryturę i zamieszkał
w Gąsiorowie. Ks. mgr Jan Suwała był
humanistą i od 1990 roku rzeźbiarzem. We wsi
Gąsiorowo stworzył prywatną Galerię Rzeźby
Sakralnej. Rzeźbił figurki świętych sceny ze
Starego i Nowego Testamentu oraz postacie
współczesne. Jego twórczość prezentowana była
na wernisażach, w tym w Galerii Sztuki
„Synagoga” w Barczewie. Zmarł 24 maja 2003
roku w Olsztynie. Pochowany został
w Giławach.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

Życzenia
Zarząd Koła Emerytów i Rencistów przy Zakładzie Karnym w Barczewie pamiętał o
Dniu Kobiet. Już tradycyjnie zaprosił panie na słodki poczęstunek z okazji ich święta. Tak było w
sobotę, 26 lutego br., kiedy sala widowiskowa Centrum Kultury i Promocji Gminy, przy ul.
Słowackiego zapełniła się paniami.
Przewodniczący koła Waldemar Olechowski ciepłymi słowami przywitał przybyłe
panie, składając im serdeczne życzenia. Przekazał także życzenia od kierownictwa jednostki,
życząc paniom zdrowia oraz możliwości częstszych spotkań w tak miłym towarzystwie. Podczas
przebiegającego w miłej atmosferze spotkania przewodniczący koła poruszył kilka spraw, w
tym związane z organizowaną wycieczką. Potem przy kawie i słodyczach rozmowy płynęły w
miłej i serdecznej atmosferze.
W. Zenderowski

Z Barczewa do Watykanu
Nie lada zaszczyt spotkał mieszkańca Barczewa, pana Jana Połowianiuka, dyrygenta olsztyńskiego chóru „Bel Canto”. W niedzielę, 13 marca w
Warszawie zapadła ostateczna decyzja o jego udziale w uroczystościach beatyfikacyjnych papieża Jana Pawła II w Watykanie.
W czasie beatyfikacji w auli Pawła VI odbędzie się specjalny, uroczysty koncert, podczas którego zabrzmi dzieło Michała Lorenca „Msza Wielka
Beatyfikacyjna”. Wykonawcami będzie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach oraz chóry „Bel Canto” z Olsztyna prowadzony
przez naszego mieszkańca, „Musica Viva” z Warszawy oraz Chór Polskiego Radia z Krakowa. Łącznie specjalnie wyczarterowanym samolotem PLL LOT
poleci 130 artystów. Nad całością organizacyjnie czuwa była minister kultury Joanna Wnuk-Nazarowa - obecnie dyrektor Narodowej Orkiestry z Katowic.
Słuchaczami tego wyjątkowego koncertu będą papież Benedykt XVI, prezydent RP Bronisław Komorowski, a także inne oficjalne delegacje państwowe
uczestniczące w beatyfikacji Jana Pawła II. Dla wykonawców jest to wielki honor i zaszczyt brać udział w takiej uroczystości. Tym bardziej cieszymy się i
gratulujemy naszemu dyrygentowi i jego chórzystom, że znajdą się w tak dostojnym gronie. Akademicki Chór „Bel Canto” jest dobrze znany w Barczewie.
Wielokrotnie tu koncertował w obu kościołach, czy szkole. Przy okazji zapraszamy barczewskich melomanów na najbliższy koncert chóru, który odbędzie się
30 marca 2011 roku w Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Tego dnia wręczone zostaną tytuły i statuetki „Barczewianina 2010 Roku” oraz
Aniołów Sukcesu, a także zostaną nagrodzeni sportowcy z naszej gminy.
Redakcja
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Historia
Barczewskie Kalendarium
Marzec
3.03.1911 - w Trzciance (pow. malborski)
urodził się Kazimierz Pacer, nauczyciel
szkoły polskiej w Skajbotach, żołnierz
Polskich Sił Zbrojnych (PSZ) na
Zachodzie, aktywny działacz społeczny
w pow. olsztyńskim po 1945 roku.
6.03.1865 - w Ornecie urodził się Eugen
August Buchholz (pseudonim literacki
J. Ornecki, J. Warmditter, Warmiak,
Prawdomir), właściciel księgarni w
Wartemborku.
8.03.1632 - zmarł Paweł Górnicki,
kanonik i prałat warmiński; został
pochowany w kościele Bernardynów
w Barczewie.
8.03.1807 - w okolicach Barczewa wojska
rosyjskie stoczyły potyczki z wojskami
francuskimi.
9.03.2001 - Stowarzyszenie
Przedsiębiorców w Barczewie wybrało
nowe władze z prezesem Wojciechem
Stasiakiem na czele.
10.03.2007 - w Olsztyńskim Centrum
Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych odbył
się XXIV Hufcowy Festiwal Piosenki
Zuchowej. Barczewo reprezentował
zespół BATUMI.
11.03.1949 - władze miasta Barczewo
przekazały Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” młyn i olejarnię
przy ul. Młynarskiej.
14.03.1529 - biskup Maurycy Feber nadał
wieś Wipsowo proboszczowi z Ramsowa
i Mikołajowi z Korujewa na Mazowszu.
16.03.1464 - biskup Paweł Legendorf
poddał Warmię królowi polskiemu
Kazimierzowi Jagiellończykowi.
19.03.1958 - w Barczewie otwarto
Państwowy Zakład Specjalistyczny dla
Nieuleczalnie Chorych.
22.03.2001 - w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Barczewie odbyło się
spotkanie z laureatką tytułu
„Barczewianin 2000 Roku”, Barbarą
Hulanicką.
23.03.1518 - zmarł Łukasz Watzenrode,
biskup warmiński, polityk i dyplomata,
reformator klasztoru Franciszkanów w
Barczewie.
26.03.1517 - w Wójtowie przebywał
Mikołaj Kopernik, który dokonał lokacji
Marcinowi, posiadającemu już 2 łany
(objął jeszcze trzeci, który kupił od
Starego Urbana).
27.03.1999 - zespół „Kleksy” z Barczewa
zdobył I miejsce w kategorii gromad
zuchowych na Festiwalu Piosenki
Harcerskiej w Ornecie.
28.03.1575 - wieś Stary Wartembork
(Barczewko) powiększyło się o 20 mórg
królewskich włości.
31.03.1255 - na podstawie bulli papieża
Aleksandra IV zwierzchnictwo nad
diecezją warmińską zostało powierzone
archidiecezji w Rydze.
Wojciech Zenderowski

Z historii
Wipsowa

Drewniany
krzyż
w podzięce
P o ł u d n i o w a Wa r m i a
w przeszłości zaliczana była do
najbardziej katolickich ze
w s z y s t k i c h r e g i o n ó w.
Dowodem są liczne przydrożne
krzyże i kapliczki, nieodzowne
oznaki chrześcijaństwa, które znajdujemy
niemal na każdym kroku. Ich budowniczowie
ukazywali charakter wotywny, gdyż stawiano je
w podzięce, rzadziej w obawie. Dziś są
bezcennym świadectwem chrześcijaństwa
i ciągłości kulturowej Warmii. Jednym
z elementów wotywnych postawionym na
pamiątkę, w dowód wdzięczności za ocalenie
z klęsk dżumy, żywiołów, zarazy czy głodu jest
drewniany krzyż z roku 1877 z inskrypcją
w języku polskim znajdujący się w Wipsowie .
Zagubione wśród lasów Wipsowo, oprócz
swojej legendy z klasztorem Jezuitów i jego
tajemniczym zapadnięciem pod ziemię, ma też
w swojej historii spisane liczne tragedie. Przez
kolejne wieki od założenia wsi, mieszkańcy
Wipsowa trudnili się karczowaniem drzew pod
uprawy rolne. Wody obfite w ryby, podobnie jak
okalająca wieś puszcza - w zwierzynę,
dostarczały mieszkańcom pożywienia. To
wszystko uczyniło, że miejscowi z myślą o
własnym stole, obok rolnictwa trudnili się
rybołówstwem i łowiectwem. Później także
handlem. Od początku wieś stanowiła luźną
zabudowę z jedną karczmą, a przy każdym
domostwie była studnia z żurawiem. Po raz
pierwszy spokój mieszkańców Wipsowa
przerwała wojna polsko-krzyżacka, w latach
1519-1521. Nastał trudny okres. Z biegiem lat
wieś wyludniła się. Po zmianie właściciela, do
wsi wróciło życie, ale nie na długo. Pod koniec
stulecia wieś z każdym rokiem chyliła się ku
upadkowi. Ożyła i ponownie zaludniła się
dopiero w roku 1636, kiedy przybyli jezuici.
Tam, gdzie pojawiła się zaraza zagrodę należało
spalić, a rodzinę zmarłego na dżumę siłą
zmuszano do zamieszkania w lesie. Nie
wiadomo ilu zmarło na tę chorobę. Jednak w
każdą niedzielę mieszkańcy modlili się, „aby
Bóg raczył odsunąć zarazę od dóbr
kapitularnych”. Mroźna zima, jaka miała
miejsce w roku 1708, zahamowała przenoszenie
się choroby. Lód na Jeziorze Wipsowskim sięgał
na niemal metr grubości. Przy zagrodach
zamarzły wszystkie studnie i wymarły drzewa w
sadach. Po mroźnej zimie, wiosna 1709 roku
była mocno opóźniona. Jeszcze w maju na
polach było sporo śniegu. Zapowiadał się
kolejny rok nieurodzaju. Na wygłodniałych

mieszkańców spadła zaraza, a już jesienią 1709
roku, do wioski zawitała dżuma, zbierając
śmiertelne żniwo. Przerażeni mieszkańcy
modlili się o oddalenie choroby, zanosząc
błagania „Od powietrza, głodu, ognia i wojny
zachowaj nas Panie”. Pod koniec roku 1710
dżuma wygasła.
Zanim ludność dźwignęła się po „czarnej
zarazie” minęło sporo lat. Na podstawie
dokumentów wiadomo, że w roku 1818 we wsi
było już 100 mieszkańców. W tych samych
dokumentach jest informacja, że straszliwy
orkan, który rozszalał się zimą 1818 roku
dokonał we wsi ogromnego spustoszenia. Wiele
domów pozbawił dachów, a niejeden stary
budynek rozpadł się pod jego naporem. W roku
1840 dżuma ponownie dotknęła mieszkańców
Wipsowa. Kroniki nie odnotowały ilu
mieszkańców zmarło, odnotowano natomiast,
że po roku 1840 Wipsowo zaliczane było do
najbiedniejszych wiosek na Warmii.
Kolejna plaga jaka spadła na wioskę
miała miejsce w roku 1844. Wówczas deszcze
padające przez dwa miesiące spowodowały, że
na polach zgniło zboże, ziemniaki i warzywa.
Następna plaga dosięgła mieszkańców na
przednówku roku 1845. Zapanował głód, w
wyniku którego zmarło kilkunastu
mieszkańców. W roku 1846, zaraza ponownie
padła na buraki i ziemniaki. Jak odnotowali
kronikarze, czegoś takiego, żadna wieś na
Warmii nie doznała. W latach następnych życie i
spokój po raz kolejny z woli opatrzności
powróciły do wsi. W roku 1861 we wsi
mieszkało już 290 katolików, 5 ewangelików i 5
żydów.
W 1876 roku z chwilą uruchomienia
tartaku, jego właściciel o nazwisku
Sztolcemburg pozwolił na wykonanie krzyża z
dębowego kloca, na którym wyryto inskrypcję
wotywną: „Ratuj Duszy Moji. A. Ol. 1877”
(Ratuj Duszę Moją). Krzyż postawiono przy
jednym z domów, od strony jeziora, we wrześniu
1877 roku. Z chwilą jego poświecenia przez
proboszcza ramsowskiej parafii, miejscowi
modlili się przy nim. W 1877 roku przyszła
ponownie sroga zima. Po niej nastały lata
spokoju i urodzajów. Później modlono się w
drewnianej kaplicy-baraku, którą w listopadzie
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Społeczeństwo
Zaczęło się 20 lat temu

Gminy Barczewo i Hagen a. T.W. łączy partnerska współpraca
Inicjatywa podjęcia rozmowy między
władzami miasta Barczewo a Hagen a. T.W. w
powiecie Osnabrück w Niemczech, nad formułą
partnerstwa, zapadła pod koniec 1991 roku.
Burmistrz Barczewa Antoni Ropelewski i
przewodniczący Rady Miejskiej Bernard
Matłoka, a później Janusz Matłoka stanęli przed
niełatwym zadaniem. Raczkująca wówczas
barczewska demokracja, podobnie jak w
ościennych gminach, dyktowała potrzebę
nawiązywania kontaktów z miastami Europy.
Większość lokalnych samorządów spoglądała na
Zachód i na państwa skandynawskie bardziej niż
na Wschód. W Barczewie wybór padł na
bliźniacze miasto Hagen a.T.W. (Hagen am
Teutoburger Wald) w Niemczech, którego
mieszkańcy po roku 1945 opuścili dekanat
barczewski i powiat olsztyński.
Pierwsze i niełatwe nawiązanie rozmów o
wspólnej formule partnerstwa odbyło się w lipcu
1992 roku, natomiast kolejne spotkanie delegacji
Stowarzyszenia byłych Mieszkańców Powiatu
Olsztyńskiego (do 1945 roku) z władzami miasta
Barczewa miało miejsce w dniach 18-19 kwietnia
1993 roku. Wtedy uzgodniono tekst
porozumienia. 26 kwietnia 1993 roku na
spotkaniu w barczewskim ratuszu, podczas
pobytu delegacji z Hagen a. T.W., padła

inicjatywa, aby podpisanie dokumentu
partnerstwa połączyć z obchodami 630-lecia
Barczewa. Jubileusz Barczewa był wspaniałą
okazją do nawiązania oficjalnej partnerskiej
współpracy między mieszkańcami obydwu miast.
Akt uroczystego podpisania porozumienia
nastąpił podczas akademii 2 lipca 1994 roku.
Wówczas dokument podpisali burmistrzowie obu
miast: Martin Froenheiman i Antoni Ropelewski.
Brzmi on: „Z okazji 630 rocznicy powstania
miasta Barczewo, zawieramy partnerski układ
między miastami Barczewo a Hagen a.T.W.
Mamy nadzieję, że ta umowa będzie służyć obu
stronom w rozwoju dalszej przyjaźni między
mieszkańcami naszych miast”. Szczegóły
współpracy zawarto w specjalnym protokole.
Natomiast pełny tekst umowy zamieścił
Heimatbrief z 1994 roku. W dołączonym
protokole m.in. zapowiadano wymianę efektów
porozumienia na płaszczyźnie samorządów,
kultury i sportu. W dniu podpisania dokumentu
ks. Stanisław Bradtke poświecił nowy krzyż na
„Krzyżowej Górze”. W uroczystości
uczestniczyli: były burmistrz Hagen Hubert
Groβe Kracht i obecny Martin Froenheiman,
burmistrz Barczewa Antoni Ropelewski,
przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Matłoka,
Ciąg dalszy na str.14

Kto pamięta tamte lata?

fot. archiwum

65 lat temu
Instytucje w Wartemborku
Dziś większość mieszkańców Barczewa
nie pamięta jakie instytucje państwowe,
przedsiębiorstwa, zakłady pracy czy partie
polityczne działały w naszym mieście pod
koniec marca 1946 roku. Zamieszczając nazwy
instytucji i podmiotów gospodarczych
zachowano oryginalne nazewnictwo oraz nazwy
ulic. Były to:
- Rada Miejska Narodowa, plac Ratuszowy 1,
- Zarząd Miejski Miasta Wartembork,
plac Ratuszowy 1,
- Urząd Pocztowo-Telegraficzny,
plac Pocztowy 1,
- Posterunek Milicji Obywatelskiej,
ul. Mazurska,
- Referat Urzędu Bezpieczeństwa
Państwowego, ul. Rzeczpospolitej 7,
- Więzienie Ciężkie Karne, ul. Klasztorna 5,
- Siedmioklasowa Szkoła Powszechna,
ul. Wojska Polskiego,
- Jednoklasowa Szkoła Powszechna, Ruszajny,
- Podstacja Państwowa Traktorów i Maszyn
Rolniczych, ul. Wojska Polskiego,
- Zarząd Odcinka Drogowego PKP Stacja
Kolejowa Wartembork,
- Zarząd Stacji Kolejowej PKP Stacja
Kolejowa Wartembork,
- Szpital Powiatowy, ul. Niepodległości,
- Spółdzielnia Spożywców „Jutrzenka”,
ul. Mickiewicza 36,
- Przedszkole, ul. Niepodległości,
- Ambulatorium Miejskie,
ul. Rzeczpospolitej 10,
- Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Rolnik”,
ul. Mazurska 3,
- Urząd Parafialny Rzymsko-Katolicki,
ul. F. Nowowiejskiego 4,
- Związek Nauczycieli Szkół Powszechnych
(ognisko), ul. Wojska Polskiego,
- Miejski Komitet Narodowościowy, plac
Ratuszowy 1,
- Komitet Opieki Społecznej,
plac Ratuszowy 1,
- Komitet Premiowej Pożyczki Odbudowy
Kraju, plac Ratuszowy 1,
- Inspektorat T.Z.P.O., ul. Mickiewicza 16,
- Miejska Ochotnicza Straż Pożarna,
ul. Mazurska 3,
- Miejska Straż Porządkowa, ul. Mazurska,
- Wiejska Straż Porządkowa, Ruszajny,
- Polska Partia Robotnicza, ul. Kościuszki 9,
- Polska Partia Socjalistyczna, ul. Kościuszki 2,
- Polskie Stronnictwo Ludowe,
ul. Rzeczpospolitej 10.

W ostatnim numerze „Wiadomości
Barczewskich” prosiliśmy naszych Czytelników
o pomoc w ustaleniu nazwisk chłopców
uwiecznionych na fotografii z Pierwszej
Komunii Świętej w Barczewie. Fotografię
wykonaną 7 czerwca 1959 roku przyniósł do
naszej redakcji pan Kazimierz Wichrowski.
Wymienił, po ponad pół wieku, osoby: Jan
Żynis, Bogdan Samorodny, Leszek Balcerzak,
Janusz Sosnowski, Bogdan Kozak, Kazimierz
Wichrowski, Jerzy Szeląg, Jan Biegacki,
Kardasz, Stanisław Dubicki, Kępka, Michał
K u l u s , Ta d e u s z R o d z e ń s k i , Z y g m u n t
Wichrowski, Tadeusz Sawoń, Ryszard Radecki,
Stefan Girko, Leszek Nawrocki, Piasecki,
Stanisław Koźbiał, Ogórek, Jan (?) Lorenc, Lech
Siuda, Krzysztof Siuda.
Na fotografii, w otoczeniu chłopców,
widzimy proboszcza parafii św. Anny ks.
Henryka Tołwińskiego, który do Barczewa
przybył 8 sierpnia 1955 roku. Obdarzony był

godnością dziekana oraz kanonika honorowego
Kapituły Kolegiackiej w Dobrym Mieście. Był
dotknięty trwałą chorobą. Swoimi dokonaniami
gospodarczymi zyskał uznanie wiernych. 30
czerwca 1971 roku przeszedł na emeryturę.
Obok proboszcza na fotografii jest młody
wikariusz ks. Hubert Meik. W tym miejscu jest
okazja do przybliżenia Czytelnikom jego
sylwetki. Ks. Hubert Meik był pierwszym
powojennym wikariuszem w Barczewie. Jego
pobyt przypadał na lata 1957-1963. Pod koniec
1957 roku był pierwszym po wojnie
nauczycielem religii w miejscowej Szkole
Podstawowej, a także animatorem życia
duchowego młodzieży i pierwszym
duchownym, który w dekanacie barczewskim
rozpoczął organizowanie wycieczek oraz
pielgrzymek. Ponadto prowadził chór przy
kościele św. Anny. W 1961 roku w Jedzbarku
przyczynił się do urządzenia kaplicy. Mimo
starań Diecezji Warmińskiej Wydział ds.
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Objaśnienia:
Ulica Rzeczpospolitej to obecnie ul. Kopernika.
Opr. W. Zenderowski
Wyznań w Olsztynie odmówił zgody na objęcie
probostwa. W 1963 roku zmuszony został przez
władze polskie do wyjazdu do Niemieckiej
Republiki Federalnej, gdzie za radą bp. Tadeusza
Wilczyńskiego pozostał. Przez pierwszych
dziesięć lat będąc wikarym w parafii Sant
Paulus, w Herford aktywnie zaangażował się w
niesienie pomocy przesiedleńcom. W 1973 roku
otrzymał parafię pw. św. Laurycjusza. Obecnie
jest na emeryturze.
Wojciech Zenderowski

Informacje

Czym żyła gmina
Relacja z sesji Rady Miejskiej z dnia 28 lutego br.
Wystąpienie burmistrza Lecha Nitkowskiego
Burmistrz powitał przybyłych na sesję
nowo wybranych sołtysów. Pogratulował im
wyboru oraz przedstawił ich Radzie. Rada
o k l a s k a m i p o w i t a ł a s a m o r z ą d o w c ó w.
W sprawach organizacyjnych Lech Nitkowski
zwrócił się do sołtysów z prośbą, by chwilowo
wstrzymali się z przeprowadzaniem zebrań
wiejskich, gdyż nie ma jeszcze wypracowanych
pewnych szczegółów, które można by
zaprezentować mieszkańcom.
Sprawy porządkowe
Burmistrz poinformował Radę o tym, że odbył
wiele spotkań w gminie oraz powiecie
z mieszkańcami i urzędnikami - Pierwsze
z ważnych było spotkanie z rodzicami dzieci
niepełnosprawnych w sprawie zabezpieczenia
im transportu do ośrodków rehabilitacyjnych w
Olsztynie. Sprawa została załatwiona
pozytywnie, wyszliśmy naprzeciw osobom
niepełnosprawnym.
Drugie ważne spotkanie - z rodzicami Rady
Szkoły Łęgajn i Barczewa - też zakończyło się
pomyślnie. Uczniowie klas II tych szkół
otrzymali dopłatę do biletów na dojazd na basen.
Pieniądze pochodzą z konta Komisji
Antyalkoholowej i budżetu gminy.
Ponadto burmistrz powiedział - jeśli chodzi o
transport publiczny mieszkańców gminy, to
odbyłem rozmowy z przewoźnikami
świadczącymi takie usługi na trasie Olsztyn Barczewo - Olsztyn. Moim zadaniem było
uzyskanie gwarancji ciągłości i punktualności
świadczonych usług. Jeżeli któryś
z przewoźników nie będzie wywiązywał się
z zobowiązań wystąpię do Urzędu
Marszałkowskiego o pozbawienie go licencji
przewozowej. Mam nadzieję, że skończą się
narzekania mieszkańców wsi.
Odbyłem szereg narad z kierownictwem
zakładów komunalnych gminy (ZUK, ZEC,
ZBK). Zwróciłem im uwagę na bazę
dodatkowych dochodów dla ich firm. Powinni
bardziej zdecydowanie przystępować do
wszelkich przetargów. Budujemy w gminie
szereg obiektów z pieniędzy gminy, których z
litery prawa gmina nie może obsługiwać. Do
tych obiektów należą boiska sportowe „Orlik”,
boiska wiejskie, amfiteatr. Budowle te
wymagają opieki, konserwacji i zabezpieczenia
mienia oraz bieżącego nadzoru. W ślad za tym
Ciąg dalszy ze str. 11

Z historii Wipsowa

1921 roku poświęcono ku czci Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny.
Po roku 1945 krzyż stawał się
zapomniany. W roku 1972 wichura uszkodziła
metalowy daszek umieszczony nad drewnianą
figurką Jezusa przymocowanego do krzyża.
Potem, ze starości, ramiona krzyża chyliły się
ku ziemi, dlatego podparte zostały żerdziami. W
2004 roku krzyż pękł u nasady i przewrócił się.
Rok później Adolf Biermann z Wipsowa podjął
się postawienia nowego krzyża, który stanął w
tym samym miejscu, zwrócony ku jeziorze. Z
poprzedniego krzyża została tylko figura
Jezusa. Nasadę krzyża obito deskami,
zakańczając daszkiem z drewna, stwarzając

idą pieniądze, które z powodzeniem mogą
przejąć i zarobić nasze firmy.
Odbyły się konkursy, sfinalizowane
podpisaniem umowy lub wręczeniem
nominacji. Wyłonieni zostali usługodawcy w
zakresie usług geodezyjnych, rzeczoznawczych
i oświetlenia gminy. Nominację na zastępcę
burmistrza otrzymał pan Dariusz Jasiński.
Awans na stanowisko dyrektora Miejskiego
Zespołu Oświaty i Zdrowia otrzymała pani
Hanna Chyżyńska, nauczyciel i dyrektor Szkoły
Podstawowej w Bartołtach Wielkich. W ramach
ruchów kadrowych pan Grzegorz Wieczorek
kierownik Wydziału Budownictwa awansował
na dyrektora Wydziału Budownictwa
w starostwie. Pan Robert Chyczewski
pracownik wydziału pełni obowiązki
kierownika po panu Wieczorku. Nowym
dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bartołtach
Wielkich została pani Małgorzata Jasiukiewicz
dotychczasowa nauczycielka.
Sprawy gospodarcze
W tej kwestii burmistrz powiedział - szukamy
pieniędzy w funduszach pozabudżetowych na
sfinansowanie różnych inwestycji. W tym celu
odbyłem szereg spotkań w różnych
organizacjach i urzędach. Przeprowadzone
rozmowy dają nadzieję na ich pozyskanie.
Odbyło się Walne Zgromadzenie Lokalnej
Grupy Działania „Południowa Warmia”
Lokalnego Centrum Obsługi Inwestora w
siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby
Rolniczej. Jedna z ważnych decyzji podjętych
przez Izbę jest korzystna dla Barczewa. Dotyczy
wyrażenia zgody na budowę „Orlików” z
pieniędzy Lokalnej Grupy Działania. W ten
sposób nasza gmina będzie mogła wykorzystać
pieniądze stanowiące nasz limit w tej
organizacji. Daje to możliwość sięgania po
środki zewnętrzne w wyższej kwocie
Odbyło się spotkanie w Zarządzie Sejmiku
w sprawie realizacji absorpcji środków unijnych
na lata przyszłe. Jak nas poinformowano główne
środki zostały już rozdysponowane. Pozyskanie
nowych funduszy z obecnych programów
będzie trudne. Musimy szukać pieniędzy gdzieś
indziej. Pieniądze, które nas interesują, znajdują
się w programach obszarów transgranicznych.
Ich dysponentem nie jest marszałek a centrala w
Warszawie. Na razie nie możemy sobie robić
nadziei na ich pozyskanie z uwagi na fakt, że
podolsztyńskie gminy nie zakwalifikowały się
masywniejszą nasadę. Na desce od frontu
wypisano na nowo dawniejszą inskrypcję,
dodając „AD 2005” - data odrestaurowania
krzyża. Szkoda tylko, że nie zdołano uratować
jednej z najstarszych pamiątek z tamtego
okresu, jaką była poprzednia inskrypcja.
Dziś, stojący w Wipsowie przy prywatnej
posesji, krzyż z drewnianą figurką Jezusa
łudząco podobnego do tego z roku 1877,
przypomina przechodniom o tragicznych
latach, jakie dawniej dotknęły mieszkańców
wsi.
Wojciech Zenderowski
Fot. Inskrypcja z datą 1877, i po odnowieniu
z datą 2005

do programów unijnych na wodę i kanalizację.
Jest szansa, że jako gmina moglibyśmy
skorzystać z programu Współpracy
Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
w części dotyczącej Euroregionu Łyna-Ława.
Punktem zaczepienia jest fakt, że do cieku
wodnego rzeki Łyny spływają wody rzeczek z
naszej gminy. Droga do pieniędzy jest długa i
wymaga trudnych negocjacji.
Działania naszej gminy w zakresie
pozyskania pieniędzy pozabudżetowych są
inicjowane na szczeblu międzygminnym, tj. w
Warmińskim Związku Gmin. Nasza delegacja w
składzie: Lech Nitkowski, Teresa Lutarewicz,
Edward Maciejewski i Andrzej Moszczyński,
aktywnie uczestniczyła w Walnym Zebraniu
Związku. Przewodniczącym WZG został pan
Adam Sierzputowski były starosta powiatu
olsztyńskiego. Związek wystosował do władz
miasta Olsztyna propozycję o przystąpieniu
gminy olsztyńskiej do Związku. Wstąpienie
gminy olsztyńskiej byłoby korzystne. Pierwszą
planową korzyścią byłoby współdziałanie w
pozyskaniu pieniędzy na budowę infrastruktury.
Dotychczas to miasto Olsztyn jest jedynym
beneficjentem w zaciąganiu kredytów
bankowych na budowę obiektów infrastruktury
w aglomeracji. My nie możemy z tego
przywileju korzystać, pomimo że do
aglomeracji olsztyńskiej należymy. Chcemy
działać wspólnie, po partnersku.
Z programu unijnego na wsparcie wsi
mamy doskonałą okazję pozyskać trochę
pieniędzy. Jest to dobra wiadomość dla
mieszkańców Łęgajn. Mamy możliwość
zrealizowania projektu budowy jednego
dodatkowego oddziału przedszkolnego w
Łęgajnach. Program unijny finansuje substancję
materialną wraz z wyposażeniem. Do
obowiązków gminy należałoby zatrudnienie
dwóch nauczycieli wychowania
przedszkolnego. Wkład finansowy gminy
wyniesie 15% kosztów przedsięwzięcia.
Poprzez Lokalną Grupę Działania
i Lokalne Centrum Obsługi z siedzibą w
Barczewie w ramach dostępnych programów
unijnych chcemy wydać vademecum o
barczewskich przedsiębiorcach. Przedsiębiorcy
chcą coś więcej o sobie wiedzieć, kto jest kto,
gdzie mieści się jego firma, co produkuje, jakie
świadczy usługi. Pomysł opracowania takiej
antologii barczewskiej przedsiębiorczości
powstał na spotkaniu burmistrza
z przedsiębiorcami, na którym została powołana
Rada Gospodarcza. Rada odbyła już pierwsze
robocze spotkanie i zaproponowała
burmistrzowi wiele rozwiązań gospodarczych.
Przedsiębiorcy mają się czym pochwalić.
Ostatnio spotkałem się z panią Jurczyk
prezesem firmy Mazur-Tom. Poinformowała
mnie o wyróżnieniu jakie dostało jej
przedsiębiorstwo. W skali województwa
przyznano mu pierwszą nagrodę i nominację do
konkursu centralnego „Pracodawca organizator
pracy bezpiecznej”. Te szczególne wyróżnienie
firmy pani Jurczyk cieszy nas. Jest to preludium
naszych działań w zakresie przedsiębiorczości.
My jako gmina przystąpiliśmy do opracowania
programu „Przedsiębiorczość i walka o miejsca
pracy”. Jest to trzeci ważny temat po
rewitalizacji i wodociągowaniu w naszej
gminie.
Jan Krakowiak
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Informacje

Skąd wziąć pieniądze na budowę dróg?... ciąg dalszy
Podatki, kredyty, pożyczki...
Na przestrzeni ostatnich 20 lat w Barczewie
różnie bywało z uczciwą i jednoznaczną
informacją.
Wszystkie nasze samorządy szukały dróg
szybkiego i dynamicznego rozwoju gminy.
Stawiały na przedsiębiorczość. Ten kierunek
rozwoju nie wypalił. Nie staliśmy się krzemową
doliną ani czołową moreną regionu. Radni szanse
na rozwój gminy dostrzegli w osadnictwie.
Napływ ludności miał być przesłanką tego
rozwoju. Rozumowanie było proste - gmina
zyska na podatkach od nieruchomości, odpisach
podatkowych, subwencjach szkolnych, opłatach
itp. Za tą myślą poszły działania, które w
konsekwencji doprowadziły do zapaści w
rozwoju infrastruktury, to znaczy budowa
infrastruktury nie nadążała za budownictwem
mieszkaniowym. Jedną z przyczyn tego stanu
rzeczy była niekontrolowana erupcja wydzielania
z terenów rolniczych ziemi pod działki
budowlane. Powstawało zbyt wiele osad
rozproszonych na dużej przestrzeni. Z wielką
łatwością, doraźnie, na wniosek
zainteresowanych osób, opracowywano plany
„Przestrzennego Zagospodarowania” lub je
zmieniano. W ślad za nimi powstało naturalne
zapotrzebowanie na budowę dziesiątków
kilometrów dróg, chodników, rurociągów
wodno-kanalizacyjnych i montaży setek lamp
oświetleniowych. Gminie pozostał problem
uzbrojenia terenu nowo powstałych osad i osiedli.
A pieniędzy zawsze było brak.
Na łamach gazety zainicjowaliśmy dyskusję
skąd wziąć pieniądze, abyśmy mogli budować
drogi i ulice. Źródeł jest wiele, takie jak: gminne
podatki, kredyty, pożyczki, obligacje, fundusze
pozabudżetowe, opłaty itp. Z dziennikarskiego
obowiązku, w ramach rzetelnej informacji,
chciałem napisać o źródle pieniędzy
inwestycyjnych, na które składają się gminne
opłaty, organicznie związane z wydzielaniem
działek budowlanych. Opłaty te stanowią
dochody własne gminy, które z zasady powinny
być przeznaczane na inwestycje a nie na

Ciąg dalszy ze str. 12

Zaczęło się 20 lat temu

redaktor naczelny „Nowin Barczewskich”
Tadeusz Rynkiewicz oraz Dietmar Dombrowski,
Leo Michalski, Hans Biernatowski, Adalbert
Graf, Hildengunde Butrym, redaktor naczelny
Heimatbrief Horst Tuguntke, Elly Michalska,
Christine Plocharska, geb. Kamiński (geb. od
gebürtig - rodowy, panieński), Alfred Czesla i
Hans-Jürgen Biernatowski.
Po tych uroczystościach, w gazecie
samorządowej można było przeczytać, że „w
lipcu roku 1994, w roku jubileuszu 630-lecia
uzyskania przez Barczewo praw miejskich
ponownie na Krzyżowej Górze ustawiono
solidny dębowy krzyż. Stanowi on symbol
łączności między tymi, którzy tu mieszkali przed
rokiem 1945 a nami związanymi z Barczewem po
tej dacie”. Od tej pory datować można
przyjacielskie wizyty. Już jesienią 1994 roku
nastąpiły pierwsze wyjazdy do gminy Hagen a.
T.W., a po nich rewizyty.
Współpraca partnerska między obydwoma
miastami z każdym rokiem coraz bardziej
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konsumpcję. Są to duże pieniądze i stanowią
znaczącą pozycję w budżecie gminy pod
warunkiem, że jej administracja wykaże się
starannością w terminowym egzekwowaniu
naliczonych wpłat.
Pierwsza opłata nazywa się planistyczna i
jest naliczona sprzedającemu ziemię w ciągu 5 lat
od chwili wejścia w życie planu lub zmiany planu
„Przestrzennego Zagospodarowania”, w wyniku
którego wzrosła wartość nieruchomości. Wzrost
wartości nieruchomości określa rzeczoznawca.
Maksymalna stawka opłaty planistycznej wynosi
do 30% wzrostu wartości działki. Każdy plan
zagospodarowania terenu zawiera stawkę
procentową opłaty planistycznej. Oblicza się ją
według następującego wzoru: wartość rynkowa
działki pomniejszona przez wartość rynkową
ziemi rolniczej, pomnożona przez stawkę do
30%.
Następnym źródłem są dwa rodzaje opłat
adiaceckich. Pierwsza pobierana jest z tytułu
podziału gruntu na działki. Ustawodawca
wyszedł z założenia, że mniejsze działki są w
obrocie droższe niż duże areały. Podstawową
przesłanką naliczenia jest wzrost wartości
nieruchomości powstałej w wyniku jej podziału.
Wartość wzrostu określa rzeczoznawca
majątkowy. Metoda naliczania opłaty
adiacenckiej z tytułu podziału jest podobna do
metody naliczania opłaty planistycznej.
Urzędowa jej stawka wynosi do 30% wzrostu
wartości działki. W naszej gminie Uchwałą Nr
VII/81/03 z dnia 7 kwietnia 2003 roku stawka
procentowa tej opłaty adiacenckiej została
określona w wysokości 15% różnicy wartości
nieruchomości. Druga opłata adiacencka jest
naliczana z tytułu wybudowania infrastruktury
technicznej. Aby naliczyć tę opłatę, musi nastąpić
wzrost wartości, a obiekty infrastruktury muszą
być sfinansowane ze środków gminy. Nie nalicza
się tej opłaty na gruntach gdzie prowadzi się
produkcję rolniczą lub leśną. Opłatę tę wnosi
właściciel gruntu w chwili podziału oraz
właściciel gruntu, na którym w danej chwili

zacieśniała się. Podczas pobytu w Hagen a.T.W. z
przyjacielską wizytą w dnia 20-25 września 1995
roku podpisano ustalenia dotyczące najbliższych
wspólnych przedsięwzięć. Tak zapoczątkowana
współpraca między mieszkańcami miast
przynosiła coraz bardziej wymierne efekty.
Potem, w 1996 roku, przedstawiciele z Hagen
a.T.W. gościli w Barczewie, podczas obchodów
„Dni Barczewa”. Po tej wizycie można było
usłyszeć, że jest to właściwy kierunek w
powojennej historii Barczewa. Następnie, 18

wybudowano urządzenia infrastruktury. Opłatę
ponoszą właściciele nieruchomości, którzy mają
stworzone warunki i możliwość podłączenia się
do wybudowanych urządzeń. Nie oznacza to, że
muszą się automatycznie podłączyć. Opłatę
nalicza się podobnie jak poprzednie. W naszej
gminie, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/240/98 z
dnia 18.02.1998 roku, w sprawie ustalenia stawki
procentowej opłaty adiacenckiej, w §1 ustala się
stawkę procentową opłaty adiacenckiej w
wysokości 40% różnicy wartości pomiędzy
wartością jaka nieruchomość miała przed
wybudowaniem urządzeń infrastruktury
technicznej, a wartością nieruchomości po ich
wybudowaniu. W naszej gminie zostało
wydzielone 2744 ha ziemi pod budownictwo,
najwięcej ze wszystkich gmin w powiecie. Cena 1
ha ziemi rolniczej kształtuje się od 15 do 30 tys.
złotych. Cena 1 ha działek budowlanych wynosi
od miliona złotych wzwyż. Dane te świadczą o
dużej możliwości naszej gminy w pozyskiwaniu
pieniędzy z tych opłat.
Z powyższego opisu jednoznacznie wynika,
że wybrana koncepcja rozwoju gminy poprzez
osadnictwo była słuszna. Powiększyliśmy stan
liczebny mieszkańców gminy. Wieś stanowi
większość. W południowo-zachodniej części
gminy wsie typowo rolnicze przekształciły się w
Umbrię Olsztyna. Jako gmina tym osiedlom nie
zdołaliśmy wybudować całego zaplecza
socjalno-bytowego, takiego jakie mają
mieszkańcy w Olsztynie. Nie wszystkie cele jakie
przyświecały idei osadnictwa zostały osiągnięte.
Z braku elementów infrastruktury, takich jak
drogi, kanalizacja, szkoły, przedszkola, świetlice,
osadnicy nie czują więzi z gminą. Pracują w
Olsztynie, leczą się w Olsztynie, dzieci uczą się w
szkołach olsztyńskich, niektórzy mieszkańcy nie
są nawet zameldowani. Aby osadników
zintegrować z resztą gminy potrzebne są
inwestycje, a przede wszystkim pieniądze.
Jak je wybudować, kiedy i za co to pytania do
radnych. Czytelników gazety zachęcam do
dyskusji. Czekamy na Państwa listy.
Jan Krakowiak
sierpnia 1996 roku, dokument
został
ratyfikowany w Hagen a. T.W. Podpisali go,
podobnie jak w 1994 roku, burmistrzowie obu
miast: Antoni Ropelewski i Martin Froenheiman.
W kolejnych latach współpracę rozwijali dla
dobra społeczności gminy Barczewo kolejni
burmistrzowie: Mirosław Kuliś i Elżbieta
Wąsowska. Obecny burmistrz Lech Jan
Nitkowski, zapoczątkowaną przez Antoniego
Ropelewskiego, współpracę partnerską z gminą
Hagen a. T.W. nie tyle co kontynuuje, ale
i rozwija.
Od inicjatywy nawiązania współpracy
partnerskiej między miastami Barczewo i Hagen
a.T.W. w powiecie Osnabrück w Niemczech
minęło 20 lat. W tym czasie odnotowano wiele
pożytecznego i dobrego, wynikającego z
porozumienia na rzecz gminy Barczewo, tu lista
jest długa, podobnie jak obecność gości z Hagen
przy różnych okazjach. Zaszły także pozytywne
zmiany w relacjach obu społeczności.
Wojciech Zenderowski
Fot. Poświecenie krzyża na Krzyżowej Górze.
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Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie na podstawie umowy zawartej z Województwem Warmiosko-Mazurskim z siedzibą
w Olsztynie, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmiosko-Mazurskiego realizuje projekt pt. „Kronowo chce się UCZYĆ!"
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 PRIORYTET IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach DZIAŁANIE: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty PODDZIAŁANIE 9.1.2 .Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług
edukacyjnych.

Projekt realizowany jest od stycznia do września 2011 r.
W ramach projektu zostaną zrealizowane BEZPŁATNE ZAJĘCIA wyrównawcze z języka angielskiego i matematyki oraz zajęcia
multimedialne, jak również planowane są wyjazdy edukacyjne.
Głównym celem projektu jest stworzenie równych szans edukacyjnych dla uczniów/uczennic w Niepublicznym Zespole Szkół i Placówek w
Kronowie, których sytuacja nie pozwala na pogłębianie wiedzy i swoich pasji. W ramach realizowanego programu rozwojowego szkoły
zostanie bezpłatnie zapewniony dla dzieci transport, jak również poczęstunek.
Człowiek - najlepsza inwestycja!
BIURO PROJEKTU: Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Kronowie, Kronowo 6, 11 - 012 Lamkowo,
tel.: (89) 514 16 94, e-mail: nspkronowo@wp.pl
B U R M I S T R Z

B A R C Z E W A

ogłasza przetargi na nieruchomości stanowiące własność Gminy Barczewo
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Barczewo.
przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną
1. Obręb ewidencyjny Kaplityny, gmina Barczewo:
Działka NR 187/10 o pow. 2000 m2 Cena wywoławcza 168 879,00 zł. Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr OL1O/00139294/3.
Działka nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o warunkach
zabudowy. Zgodnie z ustaleniami decyzji działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym
z poddaszem użytkowym i garażem w bryle budynku.
2. Obręb ewidencyjny Kaplityny, gmina Barczewo:
Działka NR 187/9 o pow. 900 m2 Cena wywoławcza 83 925,00 zł
Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr OL1O/00139294/3.
Działka nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Warunki zabudowy zostały określone w decyzji o warunkach
zabudowy. Zgodnie z ustaleniami decyzji działka przeznaczona jest pod zabudowę budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym
z poddaszem użytkowym i garażem w bryle budynku.
3. Obręb ewidencyjny Barczewko, gmina Barczewo.
Działka NR 271 o pow. 488 m2 KW NR OL1O/00052091/6
Cena wywoławcza 24 600,00 zł
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.
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym
1. Obręb ewidencyjny Lamkowo, gmina Barczewo
Przedwojenny parterowy budynek mieszkalny o pow. użytkowej 95,14 m2 i budynek gospodarczy, położone na działce Nr 366 o pow. 1100 m2.
Budynki są w złym stanie technicznym.
KW NR OL1O/00061562/5
Cena wywoławcza 30 000,00 zł (zwolniona od podatku VAT).
Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej
1. Obręb ewidencyjny Wójtowo, gmina Barczewo:
Działka NR 233/8 o pow. 1026 m2 KW Nr OL1O/00085698/1
Cena wywoławcza 61 500 zł
Działka stanowi wąski odcinek terenu, służący za drogę dojazdową i nie kwalifikuje się do samodzielnego zagospodarowania.
Przetargi odbędą się 28 kwietnia 2011 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19. Otwarcie
przetargów o godzinie 9.30. Podstawowym warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Miejskiego
w Barczewie do dnia 22 kwietnia 2011 r.
Cena wywoławcza do przetargu jest ceną brutto. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości i 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 ważnych powodów.
Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości oraz przetargów udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Barczewie pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszeń o przetargach dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

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
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