NR 9 (217) październik 2011

„Prawdziwy nauczyciel powinien być zawsze najpilniejszym uczniem…”
M. Gorki

Informacje
Na łamach „Wiadomości Barczewskich”, w rubryce „Barczewo w obiektywie”, wielokrotnie
pisaliśmy o zaniedbanych kamieniczkach, niszczejących domach, czy walących się ruderach.
Dziś prezentujemy coś innego. Zamieszczone fotografie przedstawiają to samo miejsce.
Pierwsza wykonana została w 1977 roku i przedstawia, wciśnięty pomiędzy synagogę i dom
pp. Hulanickich, stary, parterowy budynek kryty dachówką, przypisany do ul. Kościuszki nr 9.
Po lewej stronie widoczne są rusztowania przy frontowej ścianie synagogi, którą
remontowano w latach 1976-1978. Po prawej stronie widoczny jest tylko szczyt budynku pp.
Hulanickich.
Na drugiej fotografii, wykonanej w 2011 roku, nie ma już wspomnianego parterowego
budynku. Na parterze budynku, widocznego na pierwszej fotografii, mieściła się piekarnia i
sklep z pieczywem, których właścicielem był Eugeniusz Ropelewski. Natomiast część
mieszkalna znajdowała się na poddaszu. Dodajmy, że Eugeniusz Ropelewski był ojcem
Antoniego Ropelewskiego, pierwszego, demokratycznie wybranego, burmistrza Barczewa.
Wraz z rodziną przybył do dzisiejszego Barczewa na początku sierpnia 1945 roku. Piekarnię
przy ul. Kościuszki nr 9 otworzył 1 września 1945 roku i był jednym z pierwszych powojennych
piekarzy w mieście.
Budynek, w którym do roku 1976 czynna była piekarnia i sklep, z uwagi na zły stan
budowli, dotrwał do 1981 roku. W jego miejscu miał zostać wybudowany hotelik dla osób
odwiedzających Centrum Tkactwa Warmii i Mazur, które powstało z inicjatywy Barbary
Hulanickiej pod egidą barczewskiego oddziału stowarzyszenia „Pojezierze”. Centrum
otwarto 22 listopada 1982 roku i mieściło się w „Synagodze”. Ostatecznie, w miejscu domu
Eugeniusza Ropelewskiego, który wyjechał do Olsztyna, urządzono przystań wodną
„Synagoga”, znajdującą się na tyłach żydowskiej świątyni. Dla kajakarzy i turystów
przygotowano także miejsca w uroczym ogrodzie, ozdobionym oryginalnymi rzeźbami. W
tym samym czasie dla potrzeb turystów powstał budynek z przeznaczeniem na lokal
gastronomiczny, a także łazienki z prysznicami. Niestety obiekt jest zamknięty.
Wojciech Zenderowski
Fotografie: archiwum autora

W ramach nadzoru konserwatorskiego
wiekowe krucyfiksy zawisły w muzeum
W styczniu 2010 roku, na łamach „Wiadomości Barczewskich” informowaliśmy naszych
Czytelników, że trzy krucyfiksy, pochodzące z XVI, XVII i XVIII wieku, które wisiały w niszach
czterostronnej kapliczki zbudowanej w 1800 roku przy zbiegu ulic Kościuszki i Obrońców Warszawy,
zostały zdjęte i przejęte, za zgodą Starostwa Powiatowego w Olsztynie, jednak bez wiedzy władz
miasta Barczewa, w ramach nadzoru konserwatorskiego, przez Wojewódzki Urząd Ochrony
Zabytków. Należy przyznać, że władze miasta Barczewa skutecznie śledziły los wiekowych
krucyfiksów, które przez wieki były perełką czterostronnej kapliczki.
Dnia 6 grudnia 2010 roku krucyfiksy, dzieło nieznanego, lokalnego rzeźbiarza, zostały
odrestaurowane przez dr Ewę Doleżyńską-Sewerniak z Torunia, która przywróciła im nowy blask. Po
konserwacji przekazano je władzom miasta Barczewa, które postanowiły, że nie wrócą one na swoje
dawne miejsce, lecz trafią do Salonu Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego.
Starosta olsztyński Mirosław Pampuch zlecił wykonanie kopii krucyfiksów. Zadania tego podjął
się rzeźbiarz Marcin Zegarowicz z Biskupca i 11 czerwca 2011 roku, podczas Dni Barczewa,
uroczyście zawieszono repliki krucyfiksów w niszach kapliczki.
Tekst i foto W. Zenderowski
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Informacje
XVI edycja konkursu „Czysta i piękna zagroda - estetyczna wieś 2011”

Ruszajny w pierwszej trójce!
W piątek 30 września 2011 r. w
Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i m U r z ę d z i e
Wojewódzkim odbyło się podsumowanie
XVI edycji konkursu „Czysta i piękna
zagroda - estetyczna wieś 2011”.
Organizatorami konkursu od wielu lat jest
Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich oraz
Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego. Do udziału w konkursie
zgłoszono kilkadziesiąt miejscowości z
całego województwa. Ostatecznie ocenie
komisji konkursowej poddały się 63 wsie,
wśród których znalazły się nasze Ruszajny.
Zasady organizacyjne konkursu i kryteria
wystawianych przez komisję ocen miały na
celu promowanie prac przynoszących postęp
w estetyce wsi oraz poprawę stanu
sanitarnego. Podczas trwania konkursu
komisja konkursowa przeprowadziła dwie
lustracje, pierwsza z nich odbyła się 11 maja
bieżącego roku. Punktacja z pierwszej była
notą początkową oceniającą stan wsi. Podczas
drugiej oceniony został wkład pracy
mieszkańców na rzecz poprawy stanu
sanitarnego i estetycznego wsi. Różnica
punktów pomiędzy I i II oględzinami
zdecydowała o zakwalifikowaniu Ruszajn do
grona laureatów.
Komisja oceniała między innymi ogólny
wygląd wsi, stan elewacji budynków, stan
ogrodzeń, czystość posesji, stan chodników i
dróg komunikacyjnych do zagród, estetykę
posesji (ogród ozdobny, skrzynki na kwiaty
itp.), oznakowanie obiektów (tablice
informacyjne, oznakowania gospodarstw
agroturystycznych, znaki drogowe, szyldy, nr
domów, obiekty zabytkowe), dbałość o stan
budynków użyteczności publicznej (w tym
miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży lub
zagospodarowanie istniejących placów),
utrzymanie istniejących zadrzewień, czy
pielęgnację miejsc służących do rekreacji.
Udział w konkursie zmobilizował
mieszkańców Ruszajn do działania. Wielu z
nich poświeciło wolny czas na społeczną
pracę, aby swoją wieś uczynić piękniejszą.
W ciągu trzech miesięcy oczyszczono staw,
zrobiono kaskadę i fontannę, ustawiono
ławeczki, postawiono ogrodzenie wokół
stawku, placu zabaw i świetlicy. Wyremontowano starą pompę. Położono nowe
chodniki wzdłuż drogi przebiegającej przez
wieś i kamienny chodnik do kapliczki.
Wykonano nowe nasadzenia wokół stawku
i przy kapliczce. Odnowiono ogrodzenia
posesji. Przy każdej z nich umieszczono
drewniane tabliczki z numerami. Tabliczką
został oznakowany sklep, plac zabaw,
świetlica wiejska, zakład szewski, stolarski,
gospodarstwo agroturystyczne i boisko
wiejskie.
Do pracy zgłosiło się wiele osób. Każdy
zrobił, ile mógł - mówi sołtys Beata
Łoposzko. Było warto. Jako pierwsza
przekonała się o tym liczna delegacja
mieszkańców wsi, która przybyła do Urzędu
Wojewódzkiego w Olsztynie po odbiór

fot. archiwum

nagrody. Po tym jak usłyszeliśmy, że pierwsze
miejsce zdobyła wieś Ostaszewo (w gminie
Grodziczno), drugie miejsce Niedanowo (w
gminie Kozłowo), a na trzecim miejscu
znalazły się Ruszajny w gminie Barczewo, z
dumą pozowaliśmy do zdjęć, licznie
przybyłym na uroczystość fotoreporterom, na
tle tablicy z fotografiami, która
dokumentowała nasze osiągnięcia - mówi
radna Teresa Lutarewicz, mieszkanka wsi.
Przy wjeździe do wsi stoi metalowy,
stylowy słup, na którym umieszczono
oryginalny witacz - koło wozu drabiniastego z
nazwą miejscowości, który już samym
wyglądem zaprasza do pięknych Ruszajn,
chociażby po to, aby zobaczyć ile tu zrobiono.
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Mariola Łukowska
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Informacje

Europejski Projekt „SOL - Save our lives”
W dniach 29-30 września 2011 w Starych
Jabłonkach k. Ostródy odbyła się kolejna
konferencja o tematyce bezpieczeństwa
drogowego, zorganizowana przez Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne
Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w
Olsztynie w ramach Europejskiego Projektu
„SOL - Save our lives”. Projekt ten zakłada
opracowanie „Kompleksowej strategii
bezpieczeństwa ruchu drogowego” i realizowany jest w latach 2010-2013 w ośmiu
państwach Europy Centralnej.
Głównym celem spotkania w Starych
Jabłonkach była prezentacja celów projektu
SOL oraz zachęcenie władz samorządowych
regionu do współrealizacji zaplanowanych
działań poprzez poparcie tworzonych
i wdrażanych w ramach projektu SOL Strategii
poprawy BRD oraz planów działań
skierowanych na trzy obszary problemowe:
bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym,
zarządzania prędkością oraz uczestnictwem w
ruchu drogowym pod wpływem alkoholu.
W konferencji udział wzięła pani poseł Beata
Bublewicz, która przewodniczy Parlamentarnemu Zespołowi ds. Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego oraz koordynuje z ramienia Polski
realizację Programu Światowej Organizacji
Zdrowia pn. „Dekada działań 2011-2020”.
WORD - RCBRD w Olsztynie - realizator
projektu w województwie warmińskomazurskim wytypował trzy miejscowości jako
obszary działań pilotażowych; są to miasta:
Barczewo, Nidzica i Olsztyn. Stąd też wśród
zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele
władz tych miast: prezydent Olsztyna i burmistrzowie Barczewa i Nidzicy oraz reprezentanci departamentów odpowiedzialnych
m.in. za edukację, politykę zdrowotną
i komunikację, a także lokalne służby policji
i straży pożarnej. W konferencji udział wzięli
także przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej
Policji w Olsztynie, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty, Zarządu Okręgowego PCK
w Olsztynie oraz Urzędu Wojewódzkiego.
Konferencję otworzył wykład prof. Ryszarda
Krystka z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie na temat roli administracji
lokalnej w działaniach prewencyjnych na rzecz
BRD. Profesor zaprezentował najlepsze
doświadczenia światowe w tym zakresie oraz
wyjaśnił zasady nowoczesnego podejścia do
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyjętego
m.in. w szwedzkiej polityce transportowej
„Wizja Zero”. Jak zwykle sporo czasu poświęcił
zagadnieniu rozwoju kultury bezpieczeństwa i
wyzwań przed jakimi nadal stoi nasz kraj.
Druga prezentacja miała na celu przekonanie
uczestników konferencji o ważnej roli
partnerstwa, jako sposobie wspólnego działania
na rzecz poprawy bezpieczeństwa na każdym
poziomie administracyjnym. Jej autor, Boris
Poleganow dyrektor Partnerstwa dla
Bezpieczeństwa Drogowego - organizacji
pozarządowej działającej jako polska jednostka
Globalnego Partnerstwa dla BRD (GRSP),
zaprezentował szerokie doświadczenia własnej
organizacji w tworzeniu porozumień
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partnerskich z różnego rodzaju jednostkami i
instytucjami.
Perspektywę najbliższych działań w projekcie
SOL oraz propozycję metodyki ich realizacji
przedstawiła dr Joanna Żukowska, reprezentująca zespół roboczy projektu SOL w WORDRCBRD w Olsztynie. W swojej prezentacji
zwróciła szczególną uwagę na rolę lidera w
działaniach na szczeblu lokalnym - osoby
będącej przedstawicielem władz samorządowych, którego wsparcie jest warunkiem
koniecznym powodzenia przyjętej strategii
działań. W ten sposób zachęciła obecnych na
sali włodarzy miast pilotażowych do
zaangażowania w podejmowane w ich
społecznościach lokalnych inicjatywy na rzecz
BRD. Idea projektu SOL zakłada, że
realizowane działania powinny przyczynić się
do stworzenia struktur systemu BRD na
poziomie lokalnym, co mogłoby zagwarantować kontynuację podjętych działań również w
przyszłości, po zakończeniu działań objętych
projektem.
W drugiej części konferencji odbyła się

najlepsze praktyki w zakresie prewencji
zachowań związanych z nadużywaniem
alkoholu w ruchu drogowym, jakie stosowane są
powszechnie w krajach o najniższych
wskaźnikach śmiertelności w ruchu drogowym.
Problem bezpieczeństwa dzieci w ruchu
drogowym i doświadczenia we wspieraniu
inicjatyw różnych partnerów regionalnych w
tym zakresie przedstawił w imieniu WORDRCBRD w Olsztynie kierownik Centrum BRD Krzysztof Piskorz. W szczególności nawiązał on
do współpracy z Centrum Bezpieczeństwa: przy
Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie oraz przy
Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy. Przedstawiciele
tych Centrów - Jolanta Pastuszenko i Jacek
Gnidziński uzupełnili tę prezentację, przedstawiając szerokie doświadczenia w realizacji
programów edukacyjnych skierowanych na
najmłodszych uczestników ruchu drogowego.
Podczas konferencji odbyła się również część
warsztatowa spotkania, w której udział wzięli
wszyscy zaproszeni goście reprezentujący
miasta pilotażowe. Wspólna dyskusja pozwoliła
na przyjęcie harmonogramu najbliższych prac

fot. archiwum

prezentacja doświadczeń w zakresie BRD, jakie
posiadają jednostki koordynujące prace
projektowe w miejscowościach pilotażowych
oraz wspierające te działania. Partnerem, który
od samego początku silnie wspiera realizację
projektu SOL w województwie warmińskomazurskim jest Komenda Wojewódzka Policji
w Olsztynie, w projekcie koordynująca zadania
związane z zarządzaniem prędkością. Prezentację na temat stanu bezpieczeństwa w tym
zakresie na poziomie województwa oraz w
miastach Barczewo, Nidzica i Olsztyn
przedstawił komendant Adam Kołodziejski.
Następnie uczestnicy konferencji mieli okazję
wysłuchać prezentacji Błażeja Gawrońskiego dyrektora Miejskiego Zespołu Profilaktyki i
Terapii Uzależnień w Olsztynie, który oprócz
prac swojego zespołu przedstawił również

i podział obowiązków w projekcie. Już 27
października odbędzie kolejne spotkanie
robocze, na które przyjadą zagraniczni liderzy
projektu: Kathleen Elsig z GRSP Genewa oraz
Chris Lines - niezależny konsultant, wspierający
tworzenie strategii działań wszystkich 8
międzynarodowych partnerów projektu SOL.
Organizator konferencji WORD-RCBRD w
Olsztynie, odpowiedzialny za realizację
Projektu SOL, zachęcają wszystkie instytucje i
organizacje zainteresowane poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie Warmii i
Mazur do włączenia się prace prowadzone na
terenie Barczewa, Olsztyna i Nidzicy.
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Informacje
Gmina Barczewo – wielki plac budowy
Dogoniliśmy peleton
Kończący się rok 2011 jest dla Gminy
Barczewo kolejnym udanym rokiem wydatkowania zdobytych w 2010 roku i pozyskiwania
nowych środków unijnych. Cała Nasza Gmina
dzięki wszystkim podpisanym umowom
o dofinansowanie projektów stała się wielkim
„placem budowy”.
Z zakończonych w tym roku większych
inwestycji współfinansowanych ze środków
zewnętrznych wymienić można projekty:
- Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz
z przyłączami Bartołty Wielkie -Leszno oraz
budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Kaplityny - dofinansowanie z PROW 1 360 967 zł;
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w miejscowościach Bartołty Wielkie, Kronowo,
Nikielkowo, Ruszajny i Wójtowo, poprzez
budowę placów zabaw i miejsc spotkań
mieszkańców - dofinansowanie z PROW 313 516 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 164504 N
w Barczewie (ulica Graniczna) - dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych - 255 100 zł.
Aktualnie prowadzone przez Gminę Barczewo
są współfinansowane ze środków zewnętrznych
inwestycje:
- Rewitalizacja wschodniej części Starego
Miasta w Barczewie - dofinansowanie z RPO
WiM - 5 957 054,72 zł;
- Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik
2012 w Barczewie - dofinansowanie z Programu
„Moje boisko - Orlik 2012” oraz ze środków
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 833 000 zł;
- Budowa kompleksu boisk sportowych Orlik
2012 w Łęgajnach - dofinansowanie z Programu
„Moje boisko - Orlik 2012”, PROW oraz ze
środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego - 973 423 zł;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barczewko i Łęgajny - dofinansowanie z PROW - 2 608 986 zł.
Wszystkie ww. projekty Gminy Barczewo

„uzupełniają” realizowane aktualnie inwestycje, których beneficjentem jest Starostwo
Powiatowe w Olsztynie:
- Poprawa jakości opieki długoterminowej
w regionie poprzez modernizację i wyposażenie
barczewskiej Filii Szpitala Pomocy Maltańskiej
w Olsztynie - dofinansowanie UE - 6 387 844,79
zł;
- 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 - dofinansowanie UE - 6 999 070,12 zł;
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1467N
Barczewo - Silice polegająca na zmianie
przebiegu odcinka drogi od km 1+615,87 do km
2+173,41- dofinansowanie UE - 1 455 976,58 zł.

fot. archiwum

Podsumowując dofinansowanie na wszystkie większe inwestycje w Gminie Barczewo
staliśmy się liderem wykorzystania środków,
zdobywając w latach 2010-2011 kwotę ponad
27 milionów złotych, na projekty realizowane
na terenie Naszej Gminy. Jest to wynik plasujący
Gminę w czołówce samorządów w województwie warmińsko-mazurskim.
Gmina Barczewo to jednak nie tylko
inwestycje infrastrukturalne. Znaczącym
krokiem zbliżającym nas do czołówki
rozwijających się gmin województwa, jest fakt
uczestniczenia Gminy Barczewo w projektach
„miękkich” w ramach Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki. W roku 2011 dofinansowanie
uzyskały projekty, których beneficjentem lub
partnerem jest Gmina Barczewo:
- Sprawne samorządy Warmii i Mazur - projekt
szkoleniowy realizowany w partnerstwie
z gminą Stawiguda - dofinansowanie POKL 1 243 401,98 zł;
- Centrum Integracji Młodzieży - pilotażowy
program Rewitalizacji Społecznej - dofinansowanie POKL - 457 420,00 zł.
Rok 2011 jest też szczęśliwym i obfitującym
w zdobyte dofinansowanie rokiem dla sfery
edukacji. W Naszej Gminie będą realizowane aż
4 projekty w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki:
- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Barczewo projekt realizowany przez Miejski Zespół
Oświaty i Zdrowia w Barczewie dofinansowanie POKL - 229 319,00 zł;
- Egzamin nam nie straszny - projekt
realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęgajnach - dofinansowanie POKL 272 723,00 zł;
- Przedszkole równych SZANS - projekt realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Łęgajnach - dofinansowanie POKL 511 986,96 zł;
- Podnoszenie kompetencji nauczycieli Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Łęgajnach dofinansowanie POKL - 78 882,55 zł.
Jest w naszej Gminie jeszcze wiele do
zrobienia, a środki unijne i krajowe na zadania
infrastrukturalne kurczą się z roku na rok.
Gmina Barczewo nie przespała poprzednich lat,
nie rozważała, „czy warto sięgnąć po środki”,
tylko inwestowała i zdobywała dofinansowanie.
Dzięki temu dziś nie musimy martwić się o
przyszłość. Dziś wiemy, że idziemy w dobrym
kierunku i że inwestowanie środków
zewnętrznych jest dla naszej społeczności
czymś, czego nie mogliśmy przegapić. W roku
2011 dogoniliśmy peleton gmin pozyskujących
środki UE. Jeszcze dużo przed nami, ale
sprostamy nawet najtrudniejszym wyzwaniom,
by dalej skutecznie rozwijać Naszą Gminę!
Lech Jan Nitkowski - Burmistrz Barczewa

Świetlica wiejska w Barczewku oficjalnie otwarta
W sobotę, 22 października 2011 r. odbyło
się oficjalne otwarcie Świetlicy wiejskiej z
punktem bibliotecznym w Barczewku. Jest to
jedna ze świetlic wiejskich, którą wyremontowano i wyposażono w ramach realizacji
operacji pn. „Remont i zakup
wyposażenia do świetlic wiejskich z
punktami bibliotecznymi w Lamkowie i
Barczewku oraz zakup wyposażenia do
świetlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym w Wipsowie”.
Projekt ten, współfinansowany ze
środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
działanie Odnowa i rozwój wsi, zakładał
m.in. wykonanie niezbędnych prac
w zakresie robót ogólnobudowlanych,
instalacji elektrycznych i c.o. oraz zakup
wyposażenia do tej świetlicy. Planując

zakup wyposażenia wzięto pod uwagę potrzeby
różnych grup mieszkańców Barczewka, dlatego
wśród wyposażenia znalazły się zarówno
meble, jak i zestawy komputerowe, urządzenia
wielofunkcyjne, projektor, kino domowe,

programy komputerowe, gry planszowe, puzzle,
stół tenisa i inne.
Podczas otwarcia wstęgę przecięli: pan
Lech Jan Nitkowski, burmistrz Barczewa, pani
Mariola Łukowska, dyrektor Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie instytucji kultury, która realizuje ten
projekt, pani Ewa Bąk sołtys
Barczewka oraz Zuzia, mała
mieszkanka wsi.
Następnie mali mieszkańcy
Barczewka zaprezentowali część
artystyczną, natomiast zgromadzeni
w świetlicy musieli przejść test,
polegający na wykonaniu kilku
zadań, oraz złożyć ślubowanie, po
którym wszyscy obecni otrzymali
„Karty Świetliczanina”.
Redakcja

fot. J. Truszkowska
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Społeczeństwo
IX Święto Pieczonego Ziemniaka

Wipsowo - wieś z perspektywą

W sobotnie popołudnie, 8 października, w
przepięknym, leśnym uroczysku w Wipsowie
zwanym „grzybkiem” odbyło się kolejne, bo 9
Święto Pieczonego Ziemniaka. Jest to cykliczna
impreza, organizowana co roku.
O Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju
Wipsowa, jego pracy, sukcesach i osiągnięciach
wypowiada się na łamach naszej gazety jego
prezes, pani Olga Dąbrowska - Stowarzyszenie
istnieje od 2003 roku. Większość naszych
członków to 30-, 40-latkowie. Pracujemy w
różnych zawodach, na różnych stanowiskach, w
różnych firmach i instytucjach. W pracach
stowarzyszenia uczestniczy około 20 osób, i są
to nie tylko członkowie stowarzyszenia.
Pracujemy od 9 lat, zajmowaliśmy się różnymi
sprawami ważnymi dla wsi, i takimi które nam
wydawały się istotne, zrealizowaliśmy kilka
dobrych projektów. Oczywiście nie uniknęliśmy
błędów w naszej pracy.
Pomimo, że teraz spotykamy się rzadziej i
podejmujemy mniej zadań niż w minionych
latach - to staramy się aby przedsięwzięcia, które
realizujemy były ciekawe dla uczestników i nam
przynosiły satysfakcję.
Kilka razy w roku organizujemy spotkania
dla dzieci i dorosłych mieszkańców Wipsowa.
Dla dzieci i młodzieży są to z reguły zajęcia
realizowana w ramach programu edukacji leśnej
i przyrodniczej. Dla dorosłych organizujemy co
najmniej dwa spotkania rocznie, które mają
różny charakter - od rozrywkowego po
kulturalny. Dbamy również o przestrzeń
Wipsowa, zagospodarowaliśmy zielenią place
we wsi.
Naszą sztandarowa imprezą jest Święto
Pieczonego Ziemniaka, które z reguły odbywa
się wcześniej niż w tym roku. To impreza, na
której bardzo nam zależy. Jest to przede
wszystkim święto mieszkańców wsi, którzy
mają okazję do spotkania, rozmowy, wspólnej
zabawy. Goście są oczywiście bardzo mile
widziani. W przyszłym roku Święto Ziemniaka
odbędzie się po raz dziesiąty i mam nadzieję, że
uda nam się przygotować coś szczególnego.
Przy okazji bardzo dziękuję wszystkim, którzy
angażują się w przygotowanie Święta Ziemniaka
i innych spotkań, wszystkim członkom
stowarzyszenia, tym, którzy wkładają swoją
pracę i poświęcają swój czas, naszym
sponsorom i oczywiście mieszkańcom
Wipsowa, bez których tych imprez by nie było.
- Jak układa się Państwa współpraca i
współdziałanie z organizacjami i instytucjami
z terenu wsi i gminy?
- Bardzo rzadko robimy coś wspólnego ze szkołą
podstawową. Nie oznacza to, że nie umiemy się
porozumieć, po prostu i szkoła i my zajmujemy
się swoimi zadaniami; natomiast staramy się
uzupełniać ofertę szkoły - chociażby o
wspomniane wcześniej spotkania dla dzieci.
Współpracujemy z Radą Sołecką i panem
sołtysem. Pozytywnym przykładem były
wspólne przygotowania wsi do tegorocznych
dożynek gminnych. To bardzo cenne, że pan
sołtys stara się aktywizować wieś, ale uważam
że powinien zgromadzić wokół siebie również
mieszkańców spoza stowarzyszenia i rady,
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chociażby dlatego, że mogą mieć świeższe
pomysły, dostrzegać inne problemy i znać
sposoby na ich rozwiązanie. Rzadko zdarza się
nam współpracować z władzami samorządowymi, być może wynika to z tego, że nie zawsze
byliśmy traktowani przez nie jak partnerzy,
a raczej jak petenci. Oczywiście korzystamy
z ogłaszanych przez Urząd Miejski konkursów
na dotacje. Wcześniej uczestniczyliśmy w pracach Gminnej Rady Organizacji Pozarządowych, teraz nie, ze względu na obowiązki
zawodowe i mniejsze niż oczekiwaliśmy
korzyści wynikające z członkostwa w forum.
Sołtys Wipsowa, pan Kazimierz Biegacki,
w szczerej rozmowie wyznał - moim marzeniem
jest, aby wioska się odnalazła, zintegrowała i
wypiękniała. Jest piękna, wspaniała, a może być
jeszcze ładniejsza. Jestem młodym sołtysem ze
względu na staż, lecz o dużym doświadczeniu
współdziałania społecznego. Staram się
nawiązać kontakty z ludźmi, którzy pomogliby
w pracy na rzecz wsi. Mamy wiele rzeczy do
zrobienia. Potrzeby i oczekiwania mieszkańców
są duże. Wipsowo zamieszkują ludzie, którzy
coś dla wsi chcą zrobić. Nie ma potrzeby
specjalnie ich szukać. Wystarczy mieć pomysł,
zamiar czy plan, a chętnych do pomocy jest
wielu. Chcemy inicjatywami oddolnymi
zaznaczyć naszą wieś na mapie gminy. Będę
zgłaszał Wipsowo do konkursu na najpiękniejszą i gospodarną wieś w gminie. Nie
oczekuję, że zajmiemy jakieś eksponowane
miejsce w rankingu wsi pięknych. Ważniejszą
sprawą jest podjęcie inicjatywy i mobilizacja
mieszkańców wokół wytyczonego zadania.
Chciałbym przeprowadzić konkurs na
najpiękniejszą zagrodę we wsi. Nagroda będzie
symboliczna - puchar sołtysa. Nie będzie
w konkursie pierwszego miejsca, będą egzequo
najpiękniejsi. Mam nadzieję, że te konkursy
będą miały znaczny wpływ na wygląd i estetyzację wsi.
W pracy pomaga mi Rada Sołecka. Jestem
zadowolony z jej wyboru. Całe życie
pracowałem z ludźmi. Nie boję się z nimi
rozmawiać o trudnych do rozwiązania problemach. Nie zrażam się też niepowodzeniami.
Nie spotkałem się z odmową mieszkańca, do
którego zwróciłem się o pomoc.
Jestem zadowolony z pracy stowarzyszenia,
które działa już 10 lat. Członkowie to ludzie
młodzi, dobrze zorganizowani, doświadczeni
w działaniu. Moja tegoroczna prośba o pomoc w
wystawieniu wieńca dożynkowego spotkała się
ze zrozumieniem, Z podziwem patrzyłem jak
energicznie zareagowali. Błyskawicznie
podzielili role, obowiązki i czynności. Potem
chwila, moment i wieniec był gotowy.
Dużym zakładem pracy, który oddziałuje na
Wipsowo, jest Nadleśnictwo. Jego pracownicy
w większości są mieszkańcami sołectwa. Nie
mam problemów, aby nadleśnictwo udzieliło
nam pomocy, gdy zaistnieje taka potrzeba. W
szczególności dotyczy to naprawy dróg i ich
odśnieżania. Mnie jest łatwiej dogadać się z
nadleśniczym, ponieważ jest on moim kolegą od
lat wspólnej pracy.
O szkole powiem tak - to szkoła

niepubliczna. Przetrwała trudne czasy
likwidacji, reformowania i musi istnieć dalej.
Wipsowo dzisiaj ma 800 mieszkańców. Jest wsią
rozwojową, w której jest szkoła o wielkich
tradycjach. Wiele jej absolwentów, którzy
rozproszyli się po kraju i za granicą, z
sentymentem ją wspomina. Budynek szkoły jest
miejscem integrującym naszą społeczność
wiejską. Naszym obowiązkiem i nakazem jest ją
wspierać, o nią dbać, dzisiaj i w przyszłości.
Rozmowy przeprowadził Jan Franciszek
Krakowiak

Gorące podziękowania kierujemy do
wszystkich mieszkańców, którzy
przyczynili się do zmian w naszej wsi
oraz sponsorów, którzy są naszymi
przyjaciółmi, na których zawsze
możemy liczyć:
- Mieszkańcy Wsi Ruszajny
- Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski
- Zastępca burmistrza Dariusz Jasiński
- Dyrektor Schroniska dla Nieletnich
Irena Mysakowska
- Dyrektor ZBK Mirosława Jasińska
- Prezes ZUK Leszek Polak
- Prezes ZWIK Jacek Kasprzak
- Dyrektor CKIPG Mariola Łukowska
- Robert Klimek
- Massimo Carniel
- Jerzy Jędrasik
- Bogumiła Kubicka
- Wojciech Kozicki
- Władysław Napierało
- Beata i Marek Osajda
- Stanisław Majewski
- Bogusław Matłoka
- Michał Osiecki
- Marzena Reinert
- Ewa i Mirosław Fidurscy
- Janusz Błaszczak
Serdecznie dziękujemy, bez Waszej
pomocy sukces jaki osiągnęliśmy nie
byłby możliwy.
Nasza miejscowość jest teraz
kolorowa, wesoła, przyjazna i gościnna
oraz bogatsza o nowych przyjaciół.
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Z pozdrowieniami sołtys
i rada sołecka wsi Ruszajny

Społeczeństwo
Rozmowa z Danutą Zielonka
prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie
Podczas dożynek gminnych, które odbyły
się 10 września w Ruszajnach, cała nasza
społeczność świętowała i prezentowała plony.
Na plon gminny składa się praca rolników, ludzi
pracujących na rzecz rolnictwa i jego otoczenia.
Niemały wkład mają organizacje pozarządowe,
a wśród nich Stowarzyszenie Inicjatyw
Obywatelskich /SIO/. Dorobek organizacji
zaprezentowała w tym artykule jego prezes pani
Danuta Zielonka. Rozmowę przeprowadził
redaktor gazety Jan Krakowiak.
Danuta Zielonka - Przedstawiliśmy swój
dorobek - plon rocznej pracy. W tym roku
zrealizowaliśmy cykliczne zadanie kulturalnooświatowe, jakim był Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego. Festiwalowi towarzyszyło 29
koncertów na terenie gminy i powiatu
olsztyńskiego. Wszystkie one były kierowane
do dzieci, młodzieży oraz mieszkańców wsi. W
ten sposób docieramy do ludzi, którzy ze
względu na miejsce zamieszkania, trudności
transportowe i niejednokrotnie złą sytuację
materialną nie mają możliwości uczestniczenia
w imprezach tego typu w miastach. Drugim
ważnym zadaniem naszej organizacji, który od 4
lat realizujemy w porozumieniu z Bankiem
Żywności, jest wielkanocna i bożonarodzeniowa zbiórka żywności. Plon akcji, tj.
zebrana żywność, w formie paczek trafia do
rodzin mniej zamożnych w gminie. Ponadto we
wrześniu organizujemy zbiórkę żywności w
ramach akcji ogólnopolskiej „Podziel się
posiłkiem”. Zbiórki nasze wypadają dobrze.
Przeciętnie każdorazowo zbieramy około 1,5
tony żywności. Jest to dar mieszkańców dla
swoich sąsiadów.
Jan Krakowiak - Jakie inne zadania
s t a t u t o w e re a l i z u j e S I O n a r z e c z
mieszkańców?
- W tym roku SIO wydało płytę promującą
gminę, przedstawiając w niej godne polecenia
zabytki architektury, imprezy kulturalnooświatowe, oferty aktywnego wypoczynku
i spędzania czasu. Na płycie znajdują się
również utwory Feliksa Nowowiejskiego.
Wydaliśmy książeczkę edukacyjną dla
najmłodszych dzieci. Ukazuje ona w sposób
przystępny dla najmłodszych czytelników
wybrane fakty z życia i twórczości
kompozytora. Muszę powiedzieć, że pomysł
okazał się strzałem w dziesiątkę. Książka cieszy
się dużym zainteresowaniem instancji
oświatowych. Została ona wydana przy
finansowym wsparciu Miasta Olsztyna.
Przystąpiliśmy do uczestnictwa w programie
„Super Samorząd”. Konkurs, ogłoszony przez
Fundację Stefana Batorego, trwać będzie do
końca roku. Ma na celu usprawnienie przepływu
informacji w relacjach samorząd - obywatel.
Wszystkie zadania jakie nakłada fundacja
powinien wykonać Urząd. Jakie będą rezultaty
tego programu, niedługo czas wykaże.
- Co interesującego można powiedzieć
o integracji organizacji pozarządowych
w gminie?
- Od początku powstania naszego stowarzyszenia widzieliśmy potrzebę zjednoczenia
wszystkich stowarzyszeń w gminie.
Początkowo powstało Forum Organizacji

Pozarządowych, w ramach którego podpisane
zostały porozumienia o współpracy i
współdziałaniu. Byliśmy pierwsi na terenie
powiatu w zrzeszaniu się. Jako pierwsi
powołaliśmy Gminną Radę Organizacji
Pozarządowych. W tej chwili został złożony
wniosek o utworzenie Gminnej Rady
Działalności Pożytku Publicznego, tj.
organizacji, która będzie miała za zadanie m.in.
konsultowanie aktów prawnych dotyczących
organizacji pozarządowych.
- Co motywuje ludzi do działania i zrzeszania
się?
- Jest wiele przyczyn. Najczęściej stowarzyszenie zakłada się do zrealizowania jakiegoś
konkretnego celu. Cele w środowiskach są
różne. Wiele organizacji na wsiach skupia się
na przeprowadzeniu imprez kulturalnooświatowych: organizacji festynów i uroczystości okolicznościowych. Są organizacje stowarzyszenia, które zajmują się prowadzeniem niepublicznych szkół i przedszkoli
/Wipsowo, Ramsowo, Kronowo, Lamkowo/.
Często się zdarza, że po zrealizowaniu
wytyczonego celu aktywność organizacji
zanika. W naszej gminie we wszystkich
organizacjach przeważają ludzie starsi, którzy
znaleźli swoje miejsce i realizują się
społecznie. Są w regionie miasta jak Elbląg,
Ełk, Gołdap gdzie w stowarzyszeniach jest
dużo ludzi młodych. W tych miastach są szkoły
średnie, które stanowią naturalne zaplecze
rekrutacyjne członków i wolontariuszy. U nas
nie ma szkół ponadgimnazjalnych. Współpraca
z dziećmi ze szkoły podstawowej i gimnazjum
jest oparta na nieco innych zasadach.
Uczniowie w większości są konsumentami
naszych działań. Gimnazjaliści są użyteczni
jako wolontariusze w zbiórkach żywności. Są
to jednak tylko jeszcze dzieci.
- Jak i czym może Pani wytłumaczyć fakty
świadczące o tym, że jedne stowarzyszenia
działają z powodzeniem, inne zaś drepczą
w miejscu?
- Stowarzyszenia powstają i upadają. Przyczyn
dużej czy małej ich aktywności jest wiele.
Pierwsza przyczyna to lokal. Większość z nich
nie ma się gdzie spotykać. We wsi nie ma
publicznego lokalu. Spotykają się w domach
sąsiadów. Latem zebrania odbywają na placach
zabaw lub pod „grzybkiem”, jeżeli taki jest. Dla
przykładu powołam się na wieś Wójtowo,
gdzie pomieszczenia na zebrania użycza
właściciel prywatnego zakładu pracy.
Pozytywnym przykładem ożywienia działania
stowarzyszenia jest wieś Nikielkowo, gdzie
sołectwo pozyskało 2 lata temu świetlicę
wiejską. Drugą przyczyną są pieniądze.
Utrzymanie i prowadzenie działalności
statutowej ze składek członkowskich jest
niemożliwe. Nasze pączkujące organizacje są
ilościowo małe, finansowo słabe. Niektóre
piszą programy i pozyskują pieniądze w
ramach konkursu otwartego ofert. Aby te
pozyskane pieniądze wykorzystać, organizacja
musi dołożyć 10% środków własnych plus
własną pracę. Całe przedsięwzięcie musi być
rozliczone na zero. Cała nasza działalność
opiera się na zasadzie non profit. Pozytywny
impuls do podejmowania licznych przed-

sięwzięć, np. Rad Sołeckich, dał niedawno
utworzony fundusz sołecki. Mam przekonanie,
że gdyby podobnym funduszem dysponowały
stowarzyszenia, ich aktywność byłaby
większa. Nie tylko pieniądze i dobre warunki
lokalowe decydują o powodzeniu organizacji.
We wsi musi być lider, który przyciąga ludzi do
działania. Z doświadczenia wiem, że na wsi
łatwiej pracować niż w mieście. Tam wszyscy
się znają, mówią sobie po imieniu i skłonni są
do wysiłku. Przykładem może być wieś
Ruszajny.
- Powróćmy na własne podwórko. Porozmawiajmy o festiwalu.
- W organizację tej imprezy zaangażowanych
jest wiele osób. W pierwszych latach działania
naszego stowarzyszenia cały ciężar spoczywał
na wąskiej grupie osób. Ja zajmowałam się
tworzeniem programów. Pomagała mi w tym
prezes stowarzyszenia Ziemia Barczewska,
pani Krystyna Lech. Później dołączył do nas
pan Zbigniew Stodolnik. Aktywnej pomocy
udzielała nam pani Danuta Łowkiel.
W ostatnich latach wydatnej pomocy udziela
nam Alina Jakończuk i Krystyna Żygadło.
Razem tworzymy, pracujący przez cały rok,
sztab festiwalu. Członkowie stowarzyszenia
włączają się do pomocy w jego organizację
wówczas, kiedy jest potrzeba ich udziału.
Jednym z wolontariuszy, który pomaga
sztabowi od pierwszej edycji do dzisiaj, jest pan
Lech Krawczyk. Mamy szerokie grono ludzi
dobrej woli, sponsorów świadczących pomoc
finansową, ale i rzeczową.
- W imieniu naszych czytelników zapytam o
transparentność corocznych rozliczeń
finansowych festiwalu.
- Organizacja festiwalu kosztuje ponad 200 tys.
złotych, w tym 140 tys. żywej gotówki. My do
tej kwoty dokładamy 50 tys. złotych. Pieniądze
pochodzą od darczyńców. Ubiegły festiwal
zamknęliśmy na minusie, to znaczy aby pokryć
zobowiązania musieliśmy z własnej kieszeni
wyłożyć pieniądze. Miasto nasze wspiera
festiwal kwotą 30 tys. złotych. Prawdę mówiąc
jesteśmy zmęczeni ciągłym zabieganiem
i walką z trudnościami. Z każdego
pozyskanego grosza Urząd Skarbowy
skrupulatnie nas rozlicza. Z pozyskanych
pieniędzy nie wolno przeznaczyć grosza na
opłacenie czynszu za lokal. W tym stanie
rzeczy dojrzewa myśl o zawieszeniu
przyszłorocznego festiwalu. Ostatecznej
decyzji jeszcze nie podjęliśmy.
- Barczewo i Olsztyn to rodzinne strony
kompozytora. U nas się urodził, w Olsztynie
pracował. Czy nie lepiej połączyć siły dwóch
miast i zorganizować festiwal razem?
- Kiedyś prowadziliśmy takie rozmowy
z prezydentem Małkowskim. Do konkretnych
ustaleń nie doszło. Delegat olsztyńskiego
ratusza na spotkania nie przychodził. Spotykam
ludzi z Olsztyna, którzy widzą potrzebę
połączenia sił i organizacji wspólnych imprez
na ternie obu miast. Olsztyn dysponuje
niewspółmiernie większymi możliwościami
niż Barczewo. Z obecnie urzędującym
prezydentem Olsztyna jeszcze na ten temat nie
rozmawialiśmy. Wiem, że jest przychylny
naszemu miastu. Dziękuję za interesującą
sugestię. Będziemy rozmawiać.
- Dziękuję za rozmowę.
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Społeczeństwo
Z Domu Dziennego Pobytu, działającego przy MOPS w Barczewie

Jubileusz 10-lecia
Każdy jubileusz to nie tylko radość, to także
wspomnienia, szczególnie kiedy dotyczą nas
samych i miejsc, z którymi jesteśmy związani.
Jubileuszu 10-lecia doczekał się Dom
Dziennego Pobytu, działający przy Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Barczewie,
który powstał z inicjatywy dyrektora pana
Jarosława Złotkowskiego. W realizacji pomysłu
pomogli pracownicy socjalni.
Od dnia 1 września 2001 roku opiekunem
Domu Dziennego Pobytu została pani Grażyna
Sadowska, a oficjalne otwarcie nastąpiło w
pierwszych dniach listopada 2001 roku.
Początki nie należały do łatwych. Dom
Dziennego Pobytu został dostrzeżony dopiero
po roku. Od tej pory tętni życiem. Przychodzi
tam wiele osób, kobiet i mężczyzn w różnym
wieku, traktując to miejsce jak swój drugi dom.
Przychodzą, by nie czuć się samotnymi, spotkać
się z innymi. Ludzi tych łączy niesamowita
więź, można rzec - przyjaźń. Spotykają się po to,
aby oderwać się od codzienności, szarości życia
i smutku. Pani Grażyna Sadowska powiedziała wspólnie opracowujemy plan na dany rok, w
którym umieszczamy to, co chcielibyśmy
zwiedzić, zobaczyć i co w danym miesiącu
robić. Każdego roku organizujemy różnego
rodzaju imprezy okolicznościowe np.: Dzień
Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Dzień Matki. Ta
ostatnia uroczystość, na którą przybyło 40 osób,
odbyła się 26 maja br. Organizujemy także
Wigilię i zabawę noworoczną. Odwiedza nas
młodzież ze szkoły podstawowej, czy z
Państwowej Szkoły Muzycznej z występami, a
także ciekawi ludzie, jak m.in. pani Barbara
Hulanicka.
Bywalcy Domu Dziennego Pobytu
wyjeżdżają na różnego rodzaju wycieczki, m.in.
do Krynicy Morskiej, Stegny, Jantaru, na
pielgrzymki w różne miejsca: do Częstochowy,
Lichenia, Wadowic. Wyjeżdżamy na różnego

Z życia emerytów

Gospodarzem uroczystości był dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Jarosław Złotkowski, który przybył na jubileusz
wraz z pracownikami socjalnymi.
Burmistrz Barczewa, w przemówieniu
wygłoszonym w imieniu swoim i władz
samorządowych, nawiązał do roli jaką wypełnia
MOPS w Barczewie, mówił ciepło i serdecznie
o ludziach w podeszłym wieku, o życzliwości
i wzajemnym poszanowaniu, życząc wszystkiego najlepszego. Pięknie i wzruszająco
przemawiał do jubilatów i gości ks. dziekan
Marek Paszkowski. Dyrektor Jarosław
Złotkowski życzył zdrowia i kolejnego
jubileuszu, a opiekun Domu Dziennego Pobytu,
pani Grażyna Sadowska, życzyła sobie
i wszystkim „aby spotkania z ludźmi były wciąż
miłe, przepełnione serdecznością jak w gronie
rodzinnym”.
Wojciech Zenderowski

Wycieczka na fiordy

W dniach od 14 do 18 września emeryci i
renciści SW przy Zakładzie Karnym w
Barczewie już po raz kolejny wyruszyli na
kilkudniową wycieczkę poza granice kraju.
Tym razem obrano kierunek Oslo - stolicę
Norwegii, gdzie największą atrakcją były
wąskie, długie zatoki morskie, otoczone
stromymi zboczami. Zanim uczestnicy dotarli
d o u n i k a t o w y c h w i d o k ó w, z w i e d z i l i
Świnoujście, a następnie przejechali do portu
Rostock, skąd przeprawili się do portu Gedser
na wyspie Falster i przejechali przez cieśninę
bałtycką w kierunku mostu, łączącego
Kopenhagę z miastem szwedzkim Malmö, a
następnie, trasą nadmorską, przejechali przez
Geteborg do Oslo.
Trzeciego dnia uczestnicy wycieczki
zwiedzili fiord graniczny o nazwie
Swinesundfiord i Tyrifjorden, natomiast w
godzinach wieczornych spacerowali głównym
deptakiem stolicy i brzegiem Oslofiordu.
Widzieli także ratusz, w auli którego odbywa
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rodzaju imprezy, spotkania z innymi Domami - z
Jezioran, Biskupca, Mrągowa, Bartoszyc i
innych miejscowości. Organizowane są
imprezy integracyjne, zabawy, pogadanki na
temat zdrowego stylu życia, czy organizowany
każdego roku grill w parku ze śpiewem i
tańcami, lub ogniska w Zalesiu i Ruszajnach.
Dodajmy, że oprócz własnego wkładu, wiele
imprez organizowanych przez Dom Dziennego
Pobytu, działający przy Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Barczewie, wspomaga
m.in. Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Barczewie.
W obchodach jubileuszowych, które odbyły się
w Domu Strażaka we wcześniejszym terminie,
uczestniczyli: burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski, zastępca burmistrza Dariusz
Jasiński, ks. dziekan Marek Paszkowski oraz
zaproszeni goście z Domów Dziennego Pobytu
w Barczewie, Biskupcu oraz Jezioranach.

się corocznia uroczystość wręczenia
Pokojowej Nagrody Nobla, pałac królewski,
twierdzę Akershus i budynki parlamentu oraz
uniwersytetu.
Czwartego dnia zwiedzili Oslo, a w nim
m.in.: Muzeum Łodzi Wikingów na półwyspie
Bygdoy i Park Vigelanda oraz górującą nad
miastem skocznię narciarską Holmenkollen.
Ponadto widzieli odprawę warty przed
pałacem królewskim, zwiedzili Galerię
Narodową oraz aulę ratusza, w której odbywa
się wręczenie Pokojowej Nagrody Nobla.
Wieczorem uczestnicy pojechali do
szwedzkiego miasta Helsingborg, skąd
przeprawili się promem do duńskiego miasta
Helsingor i dalej do bazy promowej Gedser, a
stamtąd do Rostock, i w dalszą drogę
powrotną, nie da się ukryć, że z bagażem
pełnym wrażeń.
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Informacje
Ślubowanie klas pierwszych w Gimnazjum nr 1 w Barczewie

Wzruszenie, zaskoczenie, radość…
14 października 2011 r. po raz kolejny
oficjalnie przyjęliśmy do gimnazjalnej
społeczności nowych uczniów. Jak co roku, tak i
teraz było to wydarzenie pełne wzruszających,
zabawnych i niezapomnianych chwil. Podczas
pierwszej części uroczystości prowadzonej
przez przewodniczącego Samorządu
Uczniowskiego Rafała Frydrycha
pierwszoklasiści ślubowali osiągać jak najlepsze
wyniki w nauce i pracy społecznej, postępować
zgodnie z prawem zawartym w Statucie Szkoły,
nie zawieść nadziei, zaufania i ambicji swoich
nauczycieli, wychowawców, rodziców, dbać o
honor i dobro szkoły, być dobrymi uczniami i
Polakami. Od tej chwili stali się pełnoprawnymi
członkami naszej szkoły, co wiąże się z
przywilejami, ale także obowiązkami, które
zostały odczytane przez starsze koleżanki.
Młodzi gimnazjaliści przyjęli również
gratulacje i życzenia od pana burmistrza Lecha
Nitkowskiego, dyrektora gimnazjum Zbigniewa
Podlaskiego oraz przewodniczącego Komisji
Oświaty, Zdrowia i Spraw Społecznych pana
Tomasza Michałowskiego. Po tym pełnym
powagi i wzniosłości wydarzeniu, dyrekcja
przywitała nowych gimnazjalistów po
warmińsku - uderzając każdego miotełką na
szczęście.
W drugiej części uroczystości, mniej

oficjalnej, każda z czterech klas pierwszych
zaprezentowała swój charakter, zdolności,
zalety. Dzięki pomysłowym, kolorowym i
oryginalnym przedstawieniom, dowiedzieliśmy
się m.in. ile razem mierzą uczniowie klasy Ia,
jaki sport uwielbia klasa Ib, za co Id lubi swojego
wychowawcę, jakie ma plany szkolne Ic.
Poznaliśmy wiele talentów naszych nowych
uczniów, ich poczucie humoru, spojrzenie na
siebie. Następnym punktem programu było
„Gimnazjalne koło fortuny”, przygotowane
przez Samorząd Uczniowski, czyli konkurs
wiedzy o naszej szkole. Każda klasa wylosowała
dwa zaskakujące pytania. Ci, którzy
odpowiedzieli prawidłowo, otrzymali fantastyczną nagrodę, za złe odpowiedzi należała się
sroga kara. Zabawa była przednia.
Pierwszoklasiści dorównali kroku starszym
kolegom z Samorządu Uczniowskiego i zostali
oficjalnie przyjęci do braci uczniowskiej.
Gimnazjaliści nie zapomnieli także o Dniu
Edukacji Narodowej i życzyli wszystkim
pracownikom naszej szkoły spełnienia marzeń
oraz dużo słodyczy na co dzień. Grupa wokalna
pani Luizy Rogalewskiej przygotowała
muzyczną niespodziankę, a pozostali uczniowie,
pod wpływem wzniosłej chwili, odśpiewali
nauczycielom „Sto lat”. Dopełnieniem tej
fantastycznej imprezy było wręczenie przez

Gimnazjum nr 1 w Barczewie . Wymiana młodzieży
Polsko- niemiecka wymiana młodzieży na
stałe wpisała się w kalendarz roku szkolnego
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w
Barczewie. W październiku gościliśmy w naszej
szkole 16-osobową grupę młodzieży ze szkoły
Haupt- und Realschule w Hagen a.T.W. Uczniom
z zaprzyjaźnionej szkoły towarzyszyli
nauczyciele Bianca Pfeifer i Marcus Sprick. Cały
program wymiany realizowany był wspólnie
przez polską i niemiecką grupę, a był on bardzo
bogaty i ciekawy.
Młodzież została oficjalnie powitana przez
dyrektora gimnazjum pana Zbigniewa
Podlaskiego oraz wiceburmistrza Barczewa pana
Dariusza Jasińskiego. Podczas wymiany
młodzież miała okazję zwiedzać Barczewo oraz
bliższą i dalszą okolicę, m.in. tereny nad jeziorem
Krzywym w Olsztynie, Stare Miasto w Olsztynie,
tereny Star- Dadaju. Każdy mógł spróbować
swoich sił podczas treningu „Smoczych łodzi” na
przystani KAYAK CLUB w Olsztynie. Polscy
uczniowie mieli okazję zaprezentować swoim
niemieckim kolegom jak wygląda start łodzi
podczas wyścigu.
W kolejnym dniu wymiany cała młodzież
zwiedzała Skansen w Olsztynku oraz odbywające
się tam targi zwierząt. Bardzo ciekawym
przeżyciem było obserwowanie wytapiania szkła
oraz tworzenia różnego rodzaju szklanych
przedmiotów w Hucie Szkła Artystycznego w
Olsztynku. W niedzielę, 9.10.2011 r. odbywały
się w naszym kraju wybory parlamentarne, a
młodzież niemiecka spędzała ten dzień w domach
rodzin uczniów polskich. Wizyty te miały na celu
poznanie zwyczajów panujących w polskich
rodzinach.

Następne dni młodzież spędziła w budynku
szkoły. Wszyscy uczniowie mieli okazję
uczestniczyć w lekcjach, m.in. biologii,
matematyki, historii, jęz. polskiego, jęz.
angielskiego i niemieckiego. Ogromnych wrażeń
dostarczyły zawody sportowe, dyskoteka oraz
warsztaty plastyczne. Podczas tych warsztatów
przygotowano plakaty z wizerunkami aniołów.
Jeden z tych plakatów pojechał na pamiątkę
tegorocznej wymiany do Niemiec.
W czasie podsumowania wszyscy
jednogłośnie stwierdzili, że tego typu spotkania
powinny trwać dłużej i częściej. W marcu czeka
nas rewizyta, tym razem polscy uczniowie pojadą
do Hagen a.T.W. Wszystkie te spotkania mają
szansę się odbyć dzięki dotacji fundacji „PolskoNiemiecka Współpraca Młodzieży”
w Warszawie.
Koordynator wymiany
Katarzyna Matyjas

fot. archiwum

dyrektora gimnazjum Zbigniewa Podlaskiego
nagród nauczycielom, którzy w ostatnim roku
wyróżnili się swoją pracą dydaktyczną i
wychowawczą.
Kolejny raz mogliśmy w ciepłej, rodzinnej
atmosferze przyjąć nowych młodych ludzi
mających otwarte serca, głowy pełne marzeń i
pomysłów. Jesteśmy szczęśliwi, że do naszego
gimnazjum przyszli tak kreatywni i sympatyczni
uczniowie. To dla nas zawsze piękna i
wzruszająca chwila.
Elżbieta Mika
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum nr 1 w Barczewie

Ślubowanie pierwszoklasistów

Pierwszy szkolny egzamin

fot. archiwum

Uczniowie najmłodszych klas Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barczewie zdali swój
pierwszy szkolny egzamin i zostali pasowani
na uczniów. Było to ważne wydarzenie nie
tylko dla pierwszaków, ale także dla całej
społeczności szkolnej. Ta niecodzienna
uroczystość odbyła się 7 października 2011
roku w hali gimnastycznej. Pierwszoklasistom
w tych wzniosłych chwilach towarzyszyli
Jolanta Pastuszenko dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barczewie, Jadwiga
Gwiazda-Szmit wicedyrektor szkoły,
wiceburmistrz Barczewa Dariusz Jasiński,
dyrektor Zespołu Oświaty i Zdrowia Hanna
Chyżyńska, dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Mariola Łukowska, przewodnicząca Rady Rodziców Ewa Oryńczak,

fot. archiwum
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Informacje
Podsumowanie projektu w niepublicznym przedszkolu w Lamkowie

Jak najwięcej zadań w ręce pozarządowców
Patrząc na was utwierdzam się w
przekonaniu, że jak najwięcej zadań
publicznych należy przekazywać w ręce
organizacji pozarządowych - stwierdził starosta
olsztyński Mirosław Pampuch, przemawiając w
Domu Artysty w Lamkowie podczas
uroczystości zamknięcia projektu „Jesteśmy
Równi Chociaż Różni Od Siebie” w tamtejszym
Niepublicznym Przedszkolu „Warmińska
Bajka”.
Do udziału w tym projekcie, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
zaproszono najmłodszych mieszkańców
Lamkowa i okolicznych wsi: Lamkówka,
Radost, Derca, Starych Włók i Krokowa. Przez
dwa lata dwadzieścioro czworo dzieci w wieku 3
- 5 lat uczestniczyło w różnych formach - jak to
określono w projekcie – „edukacji na obszarach
wiejskich”. Oprócz normalnych przedszkolnych
zabaw dzieci miały więc bezpłatne zajęcia z
języka angielskiego, arteterapii, ekologii,
rytmiki i gimnastyki korekcyjnej. Korzystały też
ze wsparcia ze strony pedagoga oraz logopedy.
Według przeprowadzonej przed napisaniem
projektu „Jesteśmy Równi…” diagnozy
środowiskowej, rodzice lamkowskich
przedszkolaków potrzebowali konkretnego
wsparcia ze strony terapeuty i pedagoga. Zatem
w projekcie przewidziano zajęcia z
socjoterapeutą, który uświadamiał na czym
polega zasada równości kobiet i mężczyzn w
wypełnianiu ról rodzinnych.

fot. archiwum

Kolejnym ważnym zadaniem projektowym
były działania na rzecz integracji rodzin. Dzieci
nie chodziły do teatru pod opieką jedynie
nauczyciela. Każde z nich mogło zabrać ze sobą
przynajmniej jednego z rodziców. I wtedy całe
rodziny uczestniczyły nie tylko w spektaklach,
ale także we wspólnych posiłkach opłaconych z
funduszy projektowych. Takie wspólne wyjście
bardzo korzystnie poprawia relacje rodzinne.
Sprawia, że i dzieci i rodzice stają się sobie
bliżsi. Dzięki projektowi całe rodziny wzięły
udział w sześciu wspólnych wyprawach: do
kina, do miejsca szalonych zabaw zwanego
Małpim Gajem, do Parku Dzikich Zwierząt w
Kadzidłowie , do Aquaparku w Ostródzie i dwa
razy do teatru lalek.
W czwartkowy wieczór sala Domu Artysty
w Lamkowie pękała w szwach. Wielu
mieszkańców Lamkowa, nawet ci, którzy nie
mają dzieci w przedszkolu, przyszło pobyć po
prostu razem w sympatycznej, sąsiedzkiej
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atmosferze, podkreślonej jeszcze przez
specjalną dekorację wnętrza. Spotkanie
rozpoczęły występy artystyczne
przedszkolaków, które zaśpiewały piosenki
„przywiezione” z wyprawy do Włoch.
Oczywiście wyprawy podjętej w ramach
prowadzonych w przedszkolu zajęć „Smaki
Tolerancji”. Podczas tych zajęć dzieci
poznawały kulturę różnych krajów Unii
Europejskiej niejako „od kuchni”, zajadając się
charakterystycznymi dla tych krajów
potrawami, przygotowanymi przez panie
kucharki w przedszkolu. A kiedy małe brzuszki
były już pełne panie Agnieszka Szymankiewicz i
Monika Sylwestrzak przystępowały do nauki
piosenek z różnych krajów.
Kolejnym punktem programu był występ
szkolnego zespołu wokalno-tanecznego „Mała
Warmia”, a potem przyszedł czas na pogawędki
połączone z degustacją potraw z różnych krajów
Unii Europejskiej. To dzięki tym potrawom,
przygotowywanym w ramach projektu „Smaki
Tolerancji”, lamkowskie dzieci poznawały kraje
Europy delektując się narodowymi potrawami
Francuzów, Holendrów, Austriaków czy
Litwinów. Uczyły się też poszanowania dla
czyjejś odmienności i różnego od naszego
sposobu widzenia świata.
„Dzięki temu projektowi nasze przedszkole
naprawdę rozwinęło skrzydła. Zostało dobrze
wyposażone i dzięki temu może dobrze
funkcjonować także po zakończeniu projektu,
pomimo braku dalszego dofinansowania” stwierdziła Małgorzata Bałusz, prezes
Stowarzyszenia WROTA, które prowadzi
lamkowski Niepubliczny Zespół Szkół i
Placówek „Edukacja Dla Przyszłości” i
jednocześnie dyrektor tej placówki. Jedna z
olsztyńskich nauczycielek obecnych na sali
zwróciła uwagę na to, że w Lamkowie dyrektor
ma czas dla każdego ze swoich pracowników i
nie waha się zatańczyć z nimi słynną grecką
zorbę, podczas której wszyscy wirują ciasno
objęci w kółeczku. „U nas byłoby to raczej
niewykonalne” - stwierdziła owa nauczycielka z
nutką żalu.
Ponieważ projekt „Jesteśmy Równi …” był
sfinansowany z grantu przyznanego przez EFS,
za który odpowiada wicemarszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Urszula Pasławska, pojawiła się ona osobiście
na uroczystości w Domu Artysty. „Wiele

projektów, które podpisałam, wyglądało bardzo
dobrze na papierze, ale niestety niezbyt dobrze
podczas realizacji. Tu w Lamkowie jest na
szczęście inaczej” - stwierdziła m.in. pani
marszałek. Dodała też, że dzięki pracy
Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek
„Edukacja Dla Przyszłości” w Lamkowie widzi
dobre perspektywy dla integracji społeczności
tej niewielkiej miejscowości w gminie
Barczewo.
Oprócz pani marszałek spotkanie w Domu
Artysty zaszczycili także wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej w Barczewie Alina Jakończuk,
zastępca burmistrza Barczewa Dariusz Jasiński
oraz przedstawiciele Powiatu Olsztyńskiego:
starosta Mirosław Pampuch w towarzystwie
radnych: Krystyny Szter i Mirosławy Jasińskiej.
Był także przedstawiciel trzeciego sektora Danuta Zielonka, prezes Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie.
Środowisko naukowe reprezentował prof.
Stanisław Czachorowski z UWM, który przybył
do Lamkowa wraz z małżonką.
Na sali spotkałem dwie lamkowskie
emerytki, panią Jadwigę i panią Mariannę. „To
świetnie, że coś się dzieje w tej wiosce w końcu”
- stwierdziły zgodnie. Ich zdaniem dzięki
projektowi „Jesteśmy Równi…” ludzie przestali
zamykać się w domach i każdy coś wnosi do
życia lamkowskiej społeczności. „Ta obecna,
wręcz rodzinna atmosfera to wielka zmiana na
lepsze. Są i wyjazdy wspólne, poznawanie
świata i kontakt z innymi. Starsze pokolenie
zmienia się pod wpływem młodzieży, nadąża za
postępem, wręcz młodnieje” - zakończyła ze
śmiechem pani Jadwiga, która wiele lat temu
rozpoczęła proces życiowej edukacji właśnie w
szkole w Lamkowie.
Łukasz Czarnecki-Pacyński
Ciąg dalszy ze str. 9

Ślubowanie pierwszoklasistów
przedstawiciel Komisariatu Policji w Barczewie Marcin Symerewicz, wychowawczynie
z przedszkola Joanna Szwarc i Dagmara
Chraplewska oraz rodzice.
Uroczystość rozpoczęła część
artystyczna, w której przyszli uczniowie
popisywali się pięknymi recytacjami wierszy o
tematyce patriotycznej. Nie zabrakło także
ważnych wiadomości dotyczących bezpieczeństwa na drodze. Pierwszaki zdały także
egzamin ze znajomości swojej szkoły.
Następnie wszyscy uczniowie klas pierwszych
przed sztandarem szkoły złożyli uroczyste
ślubowanie. Punktem kulminacyjnym
uroczystości było pasowanie na ucznia poprzez
dotknięcie dużym ołówkiem.
Wszystkim nowym uczniom naszej
szkoły życzenia złożyli przybyli na uroczystość goście. Do życzeń dołączyli także
wspaniałe prezenty: znaczki odblaskowe,
ołówki, kredki i inne materiały potrzebne
każdemu pierwszakowi. Pierwszoklasiści już
w swoich klasach otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
Lucyna Szych
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Historia

Barczewskie Kalendarium
Wrzesień
1.10.1912 - jak informowała „Gazeta Olsztyńska”,
„za przekroczenie nakazu o wiązaniu psów,
właściciel psa Franc Biesert z Ruszajn skazany
został przez Izbę Karną w Olsztynie na 30 marek
kary”.
6.10.1979 - w Miejskim Domu Kultury
w Barczewie wystąpił Jarema Stępowski.
8.10.2006 - w kościele św. Anny w Barczewie
odbyła się msza w intencji sybiraków.
10.10.1784 - biskup Ignacy Krasicki konsekrował
kościół pw. św. Wawrzyńca i św. Katarzyny
w Barczewku.
12.10.1585 - władze miasta Barczewa wydały
wilkierz (kodeks) cechu garncarzy, składający się
z 29 artykułów.
12.10.1946 - Miejska Rada Narodowa
w Wartemborku przyznała nauczycielom szkół
powszechnych po 10 metrów sześciennych drzewa
opałowego po cenie obniżonej o 75%.
14.10.1945 - z Wartemborka wysiedlony został
pastor Georg Brauschmidt wraz z rodziną.
15.10.1878 - w Uniszewie urodził się Antoni
Lorenckowski, działacz plebiscytowy, bibliotekarz.
15.10.1946 - Miejska Rada Narodowa
w Wartemborku powierzyła Romanowi
Kisielewskiemu stanowisko lekarza weterynarii w
mieście.
16.10.1957 - założycielem i pierwszym
kierownikiem Uniwersytetu Powszechnego
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Wipsowie
był Bernard Szulc.
17.10.1893 - biskup Andrzej Thiel konsekrował
odbudowany w latach 1889-1893 kościół pw. św.
Wawrzyńca i św. Katarzyny w Barczewku.
22.10.1849 - w Bartągu urodził się Józef Kupczyk,
ludowy rzeźbiarz warmiński, bibliofil i poeta.
22.10.1977 - w Miejskim Domu Kultury w
Barczewie uroczyście obchodzono Dzień Seniora.
22.10.1994 - w Kronowie odbyły się biegi
przełajowe, w których uczestniczyła młodzież ze
szkół w: Łęgajnach, Kronowie i Lamkowie.
22.10.2000 - w lokalu przy ul. Słowackiego 2e w
Barczewie otwarto pierwsze w powojennej historii
miasta biuro senatora dr Janusza Lorenza.
23.10.1970 - przy Miejskim Domu Kultury w
Barczewie działalność wznowiło kółko
filatelistyczne, prowadzone przez A. Indrunasa.
24.10.1986 - przy Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Barczewie rozpoczęło swą działalność
kółko plastyczno-tkackie.
26.10.2005 - w Gimnazjum nr 1 w Barczewie odbył
się koncert niemieckiego zespołu „Brass Band”.
27.10.1946 - w odbywającym się w Olsztynie
zjeździe byłych członków Związku Polaków
w Niemczech uczestniczyli autochtoni
z Wartemborka.
27.10.1991 - w gminie Barczewo odbyły się
pierwsze po wojnie całkowicie wolne wybory do
parlamentu.
28.10.1599 - w bitwie pod Sybinem został
pokonany kard. Andrzej Batory.
29.10.1978 - podczas wizytacji kanonicznej
stwierdzono, że wieżyczka sygnaturki kościoła św.
Anny nosi ślady postrzałowe z czasów wojny.
30.10.1985 - na scenie Domu Kultury w Barczewie
wystąpił Teatr Lalek „Czerwony Kapturek” z
Olsztyna.
31.10.1945 - kierownikiem Zarządu Miejskiego w
Wartemborku został Kazimierz Kowalewski.
październik 1857 - w Wartemborku odbyły się
kilkudniowe misje jezuickie. Głównym wątkiem
kazań podczas tych misji była walka z pijaństwem.
październik 1956 - w Wipsowie został utworzony
Zespół ds. Likwidacji Odłogów.
Wojciech Zenderowski

Wartenburg

Historia przedszkola

Tajemnice i ciekawostki, miejsca i zdarzenia
nieznane, związane z miastem i gminą Barczewo,
wciąż mają wiele do odkrycia, a historie sprzed lat,
pozornie wyjaśnione, pod wpływem nowych
informacji okazują się bardziej zawiłe. Jednak ich
rozwiązanie i spisanie stanowi największą
przyjemność. Podobnie jest z historią budynku
przy ulicy Niepodległości nr 2, w którym do
stycznia 1945 roku mieściło się przedszkole
niemieckie, a po wojnie - polskie.
Historia przedszkola za czasów niemieckich
zaczęła się pisać już pod koniec XVIII wieku. Nie
oznacza to jednak, że z chwilą jego wybudowania
urządzono w nim ochronkę. Wiadomo, że tzw.
„ochronki”, które pełniły role przedszkola, w
naszym mieście były już dawniej. Ze źródeł
archiwalnych Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny
w Braniewie wiemy, że Ministerstwo
Szkolnictwa, Medycyny i Duchowieństwa w
Berlinie, pismem z dnia 26 stycznia 1886 roku,
zezwoliło siostrom z tego zgromadzenia na
założenie i prowadzenie w m. Wartenburg
(Barczewie) przedszkola tzw. „ochronki”, jako
działalności dodatkowej. Z powodu braku źródeł,
nie można ustalić, kiedy przedszkole powstało i
które siostry w nim pracowały.
Z historii miasta wiemy, że w tamtym okresie
borykano się z problemem przepełnionego
przedszkola i było duże niezadowolenie ze strony
mieszkańców, których dzieci zmuszone były
pozostać w domach. W niemieckiej kronice
szpitala św. Antoniego odnotowano, że: „Szkoła
Miejska, chcąc rozwiązać problem przepełnionego przedszkola, oddała jedną salę lekcyjną
na te potrzeby. W późniejszym czasie, gdy sala ta
znowu była potrzebna na cele szkolne, to
kierownictwo więzienia przekazało bezpłatnie
pomieszczenie do dyspozycji przedszkola”.
Ze źródeł archiwalnych Zgromadzenia
Sióstr św. Katarzyny w Braniewie wiemy, że
archiprezbiter Johannes Heller, w okresie swej
działalności w Barczewie, poprosił Zarząd
Generalny Zgromadzenia w Braniewie o siostrę
do nowo urządzanego przedszkola, które
powstało w 1917 roku. Wcześniej, dzięki usilnym
staraniom u władz miasta, księdzu Hellerowi,
udało się w domu komunalnym przy dzisiejszej
ulicy Niepodległości nr 2, należącym do
olsztyńskiego starosty powiatowego, urządzić
przedszkole, do którego, w pierwszej kolejności,
mogły uczęszczać dzieci rodziców przebywających na leczeniu w szpitalu św. Antoniego,
a dopiero w przypadku wolnych miejsc, pozostałe
dzieci z miasta i okolic.
Budynek przy dzisiejszej ul. Niepodległości 2
jest wolnostojącym, od początku trzykondygnacyjnym. Od ulicy mieścił się w nim
powiatowy dom dla ubogich, zwany miejskim
przytułkiem. Niżej, na niskim parterze,
z wejściem od strony rzeki Pisy, znajdowały się
mieszkania komunalne, natomiast piętro
i poddasze były w dyspozycji miejscowego
więzienia, które zasiedliło je rodzinami
strażników. Ówczesne władze miasta chciały cały
budynek przeznaczyć na przedszkole. Dopiero po
wykwaterowania przytułku i rodzin strażników
więziennych, budynek w całości został przejęty
przez władze miasta. Po jego remoncie, w 1917
roku, urządzono w nim przedszkole bez żadnej

Fot. Rok 1920, budynek przedszkola
- z archiwum autora.

odpłatności. Miasto przejęło na siebie także opłaty
za ogrzewanie, wodę i światło oraz wszelkie
potrzebne naprawy. Przez pewien okres, nie
wiadomo dlaczego, przedszkole było zamknięte i
w tym czasie ponownie urządzono w nim
mieszkania komunalne.
W 1931 roku w ww. budynku ponownie
otwarto przedszkole, z 75 miejscami.
Umieszczono je, jak poprzednio, na parterze. Były
dwie duże sale do zajęć - jedna dla dziewczynek,
druga dla chłopców. Wchodząc do budynku, po
prawej stronie była szatnia i pomieszczenie z
umywalkami, po lewej - toalety, a dalej kuchnia
oraz pokój dla obsługi. Przy budynku był ogród,
drewniane stoły i ławy, plac zabaw oraz
drewniany domek letni, pomalowany na kolor
niebieski. Całość od rzeki Pisy oraz parku
ludowego ogrodzona była wysokim płotem.

Fot. Rok 1931, przedszkolaki w ogrodzie;
pierwsza od lewej siostra Immakulata Kruschke
- z archiwum Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny
w Braniewie.

Kierownikiem przedszkola była siostra ze
Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w Braniewie.
Ponadto w przedszkolu pracowały dwie
wychowawczynie - jedna opiekowała się
dziewczynkami, druga chłopcami. W latach 19291945 funkcję kierownika pełniła siostra
Immakulata Kruschke, przez przedszkolaków
zdrobniale nazywana „Makulata”. Przed pójściem
do szkoły powszechnej pani Weronika
Dąbrowska, mieszkanka Barczewa, uczęszczała
do przedszkola przy ul. Niepodległości i dobrze
zapamiętała siostrę Immakulatę - Była dobrego
usposobienia, opiekuńcza i kochająca dzieci.
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Społeczeństwo
Sprawozdanie z zebrania mieszkańców. Wnioski do budżetu

Rada Osiedla „Nowe Miasto”
Zgodnie ze statutem osiedla „Nowe Miasto”,
przynajmniej raz w roku odbywa się zebranie
mieszkańców. Ostatnie miało miejsce 15 września
br. w auli Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie.
Pomimo niskiej frekwencji, odbyła się dyskusja
na kluczowe tematy dotyczące naszego osiedla,
jak też miasta i gminy.
W zebraniu uczestniczył, oprócz Zarządu,
radnych Rady Miejskiej z naszego okręgu i
oczywiście mieszkańców, pan Jan Krakowiak,
który pełni rolę doradcy Zarządu i którego
doświadczenie i wiedza są bardzo pomocne w
bieżącej działalności. Pomimo zaproszenia, nie
przybył burmistrz Barczewa ani jego zastępca czy
inny przedstawiciel Urzędu Miejskiego.
Po otwarciu zebrania, przewodniczący
Przemysław Sobiczewski przedstawił
sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu.
Poinformował, iż Zarząd spotyka się średnio raz w
miesiącu, że reprezentuje regularnie Radę Osiedla
na sesjach Rady Miejskiej i spotkaniach
burmistrza z sołtysami. Wspomniał również, że
tuż po wyborze na stanowisko szefa Rady Osiedla,
spotkał się z komendantem Komisariatu Policji w
Barczewie i otrzymał od niego zapewnienie o
współpracy i współdziałaniu policji i samorządu
osiedla celem poprawy bezpieczeństwa i
porządku na osiedlu.
Przewodniczący poinformował zebranych o
wykonanych inwestycjach na terenie osiedla,
które przeprowadzono w ostatnim czasie.
Zaliczyć do nich trzeba duży parking koło
marketu „Stokrotka”, położenie chodników koło
bloków 19 a i 19 b oraz bloku nr 4 na Osiedlu
Słonecznym, rozbudowę placu zabaw przed
blokiem nr 4 (biorąc pod uwagę ostatnie

Sygnał od czytelnika
Jeden z mieszkańców ul. Wojska Polskiego,
za naszym pośrednictwem, prosi o interwencję:
Piszecie w „Wiadomościach Barczewskich” o
zauważonych zmianach, na lepsze jakie
systematycznie dokonują się w naszym mieście. I
dobrze, gdyż należy pokazać dobrą robotę oraz
ludzi, dzięki którym miasto staje się bardziej
miejskie, a może europejskie. Jestem
mieszkańcem Barczewa i uważnie czytam waszą
gazetę. Dlatego pisząc o dobrych rzeczach proszę
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zapewnienia, plac ten będzie powiększony i
ogrodzony). Przewodniczący Przemysław
Sobiczewski wspomniał również, że kilkakrotnie
interweniował w sprawie transportu publicznego
pomiędzy Barczewem i Olsztynem (nastąpiła
znaczna poprawa, połączenia są częstsze oraz
zamieszczono dokładne rozkłady jazdy), a także
w sprawie bezpieczeństwa dzieci na placach
zabaw. Otrzymał od burmistrza informację, iż
place zabaw są bezpieczne i na bieżąco
monitorowane, więc nie ma żadnego zagrożenia
dla bawiących się dzieci. Mieszkańcy podjęli
jednogłośnie uchwałę, przyjmującą sprawozdanie
przedstawione przez przewodniczącego Zarządu.
W dalszej części zebrania odbyła się dyskusja
nad wnioskami do budżetu miasta i gminy na rok
2012. Termin zebrania był nieprzypadkowy,
ponieważ jednostki pomocnicze gminy, do
których należy również Rada Osiedla „Nowe
Miasto”, mogą wysuwać postulaty budżetowe do
30 września. W związku z tym, przewodniczący
Zarządu zwrócił się z pismem do burmistrza
Barczewa o ujęcie w budżecie pięciu wniosków:
1. wybudowanie hydroforni na terenie osiedla
„Nowe Miasto”;
2. renowacja nawierzchni drogi osiedlowej za
blokiem nr 4 na Osiedlu Słonecznym oraz przy
bloku nr 4 do transformatora;
3. renowacja drogi pomiędzy sklepem „FIDO”
a blokiem nr 46 przy ul. Wojska Polskiego;
4. utwardzenie drogi osiedlowej pomiędzy
sklepem „U Przybysza” a blokiem nr 13 na
Osiedlu Słonecznym oraz wykonanie tam miejsc
parkingowych;
5. wyznaczenie miejsc parkingowych przy bloku
nr 4.

Wiedząc, iż wniosków do budżetu z terenu
gminy będzie niewątpliwie bardzo dużo, Zarząd
osiedla przedstawiając własne postulaty
budżetowe skupił się na takich, które są pilne, i
których nie załatwiono od wielu lat. Niewątpliwie
teren osiedla „Nowe Miasto” jest miejscem
zadbanym, co nie znaczy, że nie wymaga
inwestycji. Dlatego Zarząd wyraża nadzieję, iż
władze miasta wezmą pod uwagę zgłoszone
postulaty.
W dalszej części zebrania mieszkańców
odbyła się dyskusja o bieżących sprawach
naszego osiedla. Mieszkańcy zgłaszali prośby o
częstsze kontrolowanie porządku i spokoju na
naszym terenie, ze szczególnym uwzględnieniem
cmentarza, o piesze patrole policji, przejście dla
pieszych pomiędzy sklepami „Stokrotka” i
„Biedronka”, a także o zamontowanie dużej
tablicy na wiatach przystankowych z rozkładami
jazdy busów.
Po dyskusji, przewodniczący Przemysław
Sobiczewski podziękował wszystkim za
przybycie i zamknął obrady zebrania
mieszkańców.
Należy ze smutkiem stwierdzić, iż na
podstawie niskiej frekwencji na zebraniu, Zarząd
nie mógł się dostatecznie dobrze wsłuchać w
postulaty mieszkańców. Zarządowi zależy, aby
mieszkańcy licznie brali udział w kreowaniu
pomysłów i przedstawianiu postulatów i spraw,
które należy systematycznie załatwiać. Dlatego
Zarząd osiedla zwraca się z gorącą prośbą o
obecność na zebraniach oraz o stały kontakt z
członkami Zarządu. Razem możemy zdziałać
więcej.
Przewodniczący Zarządu Osiedla
„Nowe Miasto”
Przemysław Sobiczewski

Ciąg dalszy ze str. 11

aby napisać także o zaniedbanych, czy o
obskurnych miejscach. Proszę przejść się na tyły
budynku 28 przy ul. Wojska Polskiego, idąc od
kiosku przy ulicy w kierunku Centrum Kultury i
Promocji Gminy, po prawej stronie od lat, a może
dziesięcioleci stoi rozsypujący się murowany
boks na śmieci, a przy nim dwa pojemniki. Proszę
zrobić zdjęcie i napisać. Bo taki widok zapewne
nie cieszy i nie pasuje do otoczenia. Obskurny
widok murowanego boksu, w którym tygodniami
zalegające śmieci z czasem zaśmiecają dojście,
nie mówiąc o smrodzie i o urokach tego miejsca to
widok codzienny dla idących do Centrum Kultury
i Promocji Gminy, Miejskiej
Biblioteki Publicznej czy Ośrodka
Pomocy Społecznej. Trudno przejść
obok nie spoglądając na stertę
śmieci udając, że nic się nie stało.
Jest takie przysłowie, „Jak cię widzą
tak cię piszą”.
Druga uwaga jaka przy okazji się
nasuwa to pytanie, gdzie są
pojemniki na makulaturę, plastik
czy szkło? A tyle przez lata się
mówiło o segregacji, o ekologii i
gospodarności. Jeśli tak, to gdzie
mieszkańcy bloków 28, 30 i 32 mają
się udać by skorzystać z tych
pojemników?
W. Zenderowski

Wartenburg

Historia przedszkola
Mówiliśmy na nią zdrobniale Makulata i było nam
z tym dobrze. Imiona i nazwiska wcześniejszych
sióstr przedszkolanek nie są znane.
Warto przypomnieć, że dzieci były
przyprowadzane do przedszkola przez
rodziców, względnie starsze rodzeństwo. Ten
wymóg był przestrzegany. Każde dziecko
przynosiło ze sobą śniadanie, a na miejscu
otrzymywało kawę z mlekiem lub kakao.
Latem spożywano je na wolnym powietrzu, w
ogrodzie przedszkolnym. Mimo iż po roku
1939 warunki żywieniowe znacznie się
pogorszyły, to jednak personel przedszkola
dbał, aby dzieci miały co zjeść. Była przerwa
obiadowa, w czasie której dzieci udawały się
do swoich domów. Przedszkole czynne było od
rana do godz. 16.00.
Działalność przedszkola przerwały
działania wojenne. 19 stycznia 1945 roku
niemieckie przedszkole zostało zamknięte.
Dopiero w 1946 roku, za sprawą Kazimiery
Kaweckiej, w tym samym budynku, przy ul.
Niepodległości 2, urządzono polskie
przedszkole.
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Wojciech Zenderowski

Społeczeństwo/Sport

Przejazdem po gminie
Co będzie z biletami ulgowymi ?
Państwo nasze przyznało uczącej się
młodzieży, emerytom i rencistom publiczne
przywileje, w tym ulgi na przejazd, które powinny
być honorowane przez wszystkich świadczących
licencjonowane usługi transportu publicznego.
Czwartego października tego roku
barczewscy uczniowie i emeryci zostali niemile
zaskoczeni przez przewoźników komunikacji
publicznej. Wszyscy zlikwidowali bilety ulgowe.
Z przeprowadzonych rozmów z kierowcami
pojazdów wynika, że przewoźnicy dogadali się i
podjęli monopolistyczne działania w zakresie
ustalania cen za usługi transportowe.
Kiedy na trasie Olsztyn - Barczewo działało
wiele firm transportowych, a każdy przewoźnik
zabiegał o pasażera, wszyscy w swych cennikach
stosowali bilety ulgowe - honorowali przywileje i
przestrzegali prawa. Wszystkim przewoźnikom,
małym i dużym, prywatnym i państwowym,
opłaciło się wozić ludzi. Po upadku Olsztyńskiej
Korporacji i rezygnacji z przewozów Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, ich byli
konkurenci, a obecni beneficjenci linii 14, doszli
do wniosku, że nie opłaca im się dalej
konkurować.
Należy zauważyć, że pogorszył się komfort
przejazdu do Olsztyna i z powrotem. Coraz więcej
osób narzeka na rozdrobnioną komunikację.
Przejazd dużym autobusem odbywał się w
komfortowych warunkach. Autobus
rozładowywał w godzinach szczytu korki
oczekujących. Busiki są zatłoczone, często jeżdżą
stadami, na wyścigi przed konkurencją.
W niedziele i święta wszyscy usługodawcy chcą
mieć dzień wolny od pracy. Wyjazd z Barczewa
i dojazd do Olsztyna stanowi poważny problem.

Mistrzostwa Województwa
Warmińsko-Mazurskiego
Szkolnego Związku Sportowego
Szkół Gimnazjalnych w baseballu

Poza tym kultura obsługi pasażerów przez
niektórych kierowców pozostawia dużo do
życzenia.
Szanowni przedsiębiorcy, to nie uczniowie i
emeryci są waszym problemem. Nie musicie
sięgać do ich portfeli. Oni zawsze byli, są i będą
wiernymi i uczciwymi pasażerami. W imieniu
wszystkich poszkodowanych, młodych i starych,
pytam co tak ważnego się wydarzyło, że
zdecydowaliście się na kasację przejazdów
ulgowych? Różnica pomiędzy biletem
normalnym a ulgowym wynosi tylko 1 złoty.
Bogaty powie, że to tylko 2 złote więcej za
przejazd tam i z powrotem. Biedny powie - to aż
bochenek chleba. Ja zaś przekalkulowałem, że
mnie już nie opłaca się korzystać z waszych usług.
Jadąc samochodem z drugą osobą, jadę taniej, bo
ona jedzie za darmo. Kasacja biletów ulgowych
dla dzieci i młodzieży to poważny problem dla
rodzin, których dzieci uczą się w szkołach
olsztyńskich. Liczenie jest proste 2 zł razy 21 dni
szkolnych wynosi dodatkowy wydatek w
miesiącu na jednego ucznia wynoszący 42 złote.
Jest wiele rodzin w Barczewie i okolicach, w
których dwoje dzieci codziennie dojeżdża.
Moi rozmówcy, współpasażerowie podróży,
o problemach, które opisałem wyrażali się
bardziej dosadnie, bez zbędnych eufemizmów.
Mam nadzieję, że wszyscy czytający ten tekst,
między wierszami, wyczytają to, co nie jest
napisane wprost.
Zwracam się do naszych reprezentantów w
barczewskim samorządzie, by z urzędu podjęli
działania przywracające nam to, co nam zabrano.
Jan Franciszek Krakowiak

I Mistrzostwa w Tenisie Stołowym o Puchar Sołtysa
Kromerowo na sportowo
3 września 2011 roku w Kromerowie odbyły
się I Mistrzostwa Kromerowa w Tenisie
Stołowym o Puchar Sołtysa.
Dzięki uprzejmości dyrektor Centrum
Kultury i Promocji Gminy Barczewo, pani
Marioli Łukowskiej, która wypożyczyła sołectwu
Kromerowo stół oraz sprzęt do gry w tenisa
stołowego na okres wakacji, mieszkańcy
Kromerowa mieli możliwość sportowej integracji
na świeżym powietrzu. Obserwując
zainteresowanie młodzieży tenisem stołowym
zrodził się pomysł zorganizowania rozgrywek w
tej dyscyplinie, które wzbudziły w Kromerowie
duże poruszenie. Rozpoczęły się intensywne
przygotowania i treningi do późnych godzin
wieczornych.
Zacięte rozgrywki w ramach Mistrzostw
wyłoniły trzech laureatów. 1 miejsce zajął Artur
Ruść, 2 - Artur Flakowski, a 3 - Jakub Parakiewicz.
Zorganizowane Mistrzostwa stanowiły jedną
z atrakcji wakacyjnych dla mieszkańców
Kromerowa. Mimo skromnych środków
finansowych planowane są kolejne aktywne
formy integracji tej małej społeczności, które będą
się przyczyniać do promocji zdrowego trybu życia
oraz koleżeńskiego współzawodnictwa. Z tego
powodu, podczas zebrania wiejskiego sołectwa
Kromerowo zapadła decyzja, że w ramach
Funduszu sołeckiego na rok 2012 zakupiony

fot. archiwum

zostanie stół oraz sprzęt do gry w tenisa
stołowego.
Organizacja kolejnej atrakcji we wsi
Kromerowo dowodzi, że pieniądze nie są
najważniejsze, jeżeli społeczność lokalna jest
zaangażowana w działania na rzecz rozwoju,
integracji i promocji swojej wsi.
Sołtys Kromerowa
Grzegorz Dziekan

fot. archiwum

W środę (14 września) na stadionie
„Czarnych” w Małdytach odbyły się zaległe z
miesiąca czerwca Mistrzostwa Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku
Sportowego Szkół Gimnazjalnych w baseballu.
Niestety nie wszystkie szkoły mogły
uczestniczyć w finale. Ci, którzy przyjechali
mieli w swoich szeregach wielu medalistów z lat
poprzednich. To gwarantowało wysoki poziom.
Tytuł zdobyli zawodnicy Gimnazjum nr 2 z
Działdowa.
W meczach eliminacyjnych niespodziankę
sprawili gimnazjaliści z Bratiana, podopieczni
Macieja Dąbrowskiego, którzy pokonali
Jamielnik, a w meczu o brązowy medal ulegli
3:5 silnej ekipie z Barczewa. Ozdobą
Mistrzostw był finał pomiędzy gospodarzami Gimnazjum Małdyty a Gimnazjum nr 2
Działdowo, w szeregach których aż roiło się od
zawodników klubów Altis i Yankees znanych
nie tylko w kraju.
Wyniki spotkań:
Gim. Małdyty - Gim. nr 1 Barczewo 8:3
Gim. Małdyty - Gim. Jamielnik 8:1
Gim. nr 2 Działdowo - Gim. Bratian 13:5
Gim. nr1 Barczewo - Gim. Jamielnik 8:1
Gim. Bratian - Gim. Jamielnik 10:1
Mecz o III miejsce:
Gim. Bratian - Gim. nr 1 Barczewo 3:5
Mecz o I miejsce:
Gim. nr 2 Działdowo - Gim. Małdyty 7:6 /po 2
dogrywkach/
Klasyfikacja końcowa Mistrzostw:
1.Gimnazjum nr 2 Działdowo
2.Gimnazjum Małdyty
3.Gimnazjum Barczewo
4.Zespół Szkół - Gimnazjum Bratian
5.Zespół Szkół - Gimnazjum Jamielnik
Brązowi medaliści - Gimnazjum nr 1 Barczewo
/Stowarzyszenie „WROTA”/: Krzysztof
Kostrzewa, Karolina Wrocławska, Mariola
Trojanowska, Przemysław Pietrukaniec,
Tomasz Ruszkowski, Adrianna Majewska,
Radosław Milczek, Krzysztof Golan, Daniel
Kostrzewa; trener - Szymon Kurdynowski
Uczniowie Gimnazjum nr 1 z Barczewa wzięli
udział w turnieju dzięki wsparciu Urzędu
Miejskiego w Barczewie.
Szymon Kurdynowski
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Przetargi
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanych działek przeznaczonych
pod zabudowę mieszkalną i mieszkalno-usługową
OBRĘB EWIDENCYJNY ŁĘGAJNY

Działka Nr 182/6, powierzchnia 779 m2
Cena wywoławcza: 23 500,00 zł

Działka Nr 146/10, powierzchnia 1106 m2
Cena wywoławcza: 103 880,88 zł

Teren jest uzbrojony w sieci infrastruktury
technicznej: energetyczną i wodociągową.
Nieruchomość, w skład której wchodzą ww.
działki objęta jest księgą wieczystą NR
OL1O/00046409/4.

Działka Nr 146/11, powierzchnia 1922 m2
Cena wywoławcza: 149 636,88 zł
Działka Nr 146/12, powierzchnia 1149 m2
Cena wywoławcza: 97 361,88 zł

OBRĘB EWIDENCYJNY KROMEROWO

Działka Nr 146/13, powierzchnia 1061 m2
Cena wywoławcza: 90 227,88 zł

Działka Nr 176/5, powierzchnia 1204 m2,
KW Nr OL1O/00075808/3
Cena wywoławcza: 47 847,00 zł
Teren jest uzbrojony w sieci infrastruktury
technicznej: energetyczną i wodociągową.

Działka Nr 146/14, powierzchnia 1024 m2
Cena wywoławcza: 87 275,88 zł
Działka Nr 146/15, powierzchnia 1015 m2
Cena wywoławcza: 86 537,88 zł

OBRĘB EWIDENCYJNY BARCZEWKO
Działka Nr 271, powierzchnia 488 m2,
KW Nr OL1O/00052091/6
Cena wywoławcza: 24 600,00 zł
Teren jest uzbrojony w sieci infrastruktury
technicznej: energetyczną i wodociągową.

Działka Nr 146/16, powierzchnia 1050 m2
Cena wywoławcza: 89 366,88 zł
Działka Nr 146/22, powierzchnia 1061 m2
Cena wywoławcza: 99 821,88 zł

Przetarg odbędzie się 18 listopada 2011 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie,
Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19.
Otwarcie przetargu o godzinie 9.00.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek
Urzędu Miejskiego w Barczewie do dnia 14
listopada 2011 r.

Działka Nr 146/23, powierzchnia 1000 m2
Cena wywoławcza: 94 286,88 zł
Działka Nr 146/24, powierzchnia 1000 m2
Cena wywoławcza: 94 286,88 zł
Działka Nr 146/25, powierzchnia 1000 m2
Cena wywoławcza: 94 286,88 zł

Nieruchomości wolne są od obciążeń
i zobowiązań.

Działka Nr 146/26, powierzchnia 1042 m2
Cena wywoławcza: 98 099,88 zł
Teren uzbrojony w sieci infrastruktury
technicznej: energetyczną, gazową,
telekomunikacyjną.
Sieć wodociągowa i kanalizacyjna
w budowie (termin realizacji inwestycji:
marzec 2012 r.)
Sprzedaż każdej z ww. działek nastąpi wraz
ze zbyciem udziału wynoszącego 1/25 część
w działce Nr 146/27 o pow. 3650 m2,
stanowiącej drogę wewnętrzną.
Nieruchomość, w skład której wchodzą ww.
działki objęta jest księgą wieczystą NR
OL1O/00052138/8.

Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną
brutto. Osoba ustalona na nabywcę
nieruchomości ponosi ponadto w całości
koszty związane przygotowaniem
nieruchomości do zbycia oraz notarialne i
sądowe. W przetargu mogą brać udział osoby
fizyczne i prawne.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub
jego unieważnienie w przypadku zaistnienia
uzasadnionych przyczyn.
Szczegółowych informacji udzielają
p r a c o w n i c y Wy d z i a ł u G o s p o d a r k i
Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19,
tel. 089 514-83-46 w. 23.

OBRĘB EWIDENCYJNY SKAJBOTY
Działka Nr 182/4, powierzchnia 1588 m2
Cena wywoławcza: 44 000,00 zł
Działka Nr 182/5, powierzchnia 1543 m2
Cena wywoławcza: 43 000,00 zł
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Pełna treść ogłoszenia o przetargu
zamieszczona jest na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu
www.barczewo.bip.net.pl

BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny
nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości zabudowanych
budynkami użytkowymi,
położonych przy ulicy
Obrońców Warszawy
w Barczewie
W skład nieruchomości wchodzą budynki
dawnego młyna zbożowego i dawnej
olejarni.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektów
wynosi 1108,67 m2
Cena wywoławcza wynosi 180 000,00 zł zwolniona od podatku VAT.
W skład proponowanych do sprzedaży
nieruchomości wchodzą działki:
Działka Nr 78/1 o powierzchni 122 m2,
objęta księgą wieczystą KW NR
OL1O/00130943/5.
Działka Nr 78/3 o powierzchni 218 m2,
objęta księgą wieczystą KW NR
OL1O/00128315/7.
Wy b u d o w a n e n a p o c z ą t k u X X w.
przylegające do siebie czterokondygnacyjne
budynki wzniesione są w technologii
tradycyjnej murowanej z cegły ceramicznej.
Do budynków doprowadzona jest instalacja
elektryczna, wodociągowa oraz sanitarna.
Budynki wymagają gruntownego remontu.
Przetarg odbędzie się 18 listopada 2011 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie,
Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19. Otwarcie
przetargu o godzinie 10.00.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek
Urzędu Miejskiego w Barczewie do dnia 14
listopada 2011 r.
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
p r a c o w n i c y Wy d z i a ł u G o s p o d a r k i
Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu
Miejskiego w Barczewie pokój nr 19, tel. (89)
514-83-46 w. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu: www.barczewo.bip.net.pl

Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Kto pamięta
tamte lata?
W dzisiejszym numerze
„Wiadomości Barczewskich”
p u b l i k u j e m y w y j ą t ko w ą
fotografię, wykonaną w 1954
roku w Ramsowie podczas
zakończenia roku szkolnego.
Niniejszą fotografię przesłał
p a n D a r i u s z Pe n ka l a ze
Świdnicy.
Prosimy naszych Czytelników
o pomoc w ustaleniu imion i
nazwisk osób uwiecznionych na
tej fotografii.
W. Zenderowski

Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie

zaprasza do wzięcia udziału
w „Spotkaniach z poezją autorską”,
które odbędą się 9 i 23 listopada o godz. 17.30, w Salonie Muzycznym
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

Zapisujesz „do szuflady”swoje myśli, wiersze, opowiadania, teksty ?
Zachęcamy abyś podzielił/a się ze światem swoją twórczością!
Na zgłoszenia czekamy pod nr tel. (89) 514 82 81 i (89) 674 04 79
Dyrektor CKiPG

CENTRUM KULTURY i PROMOCJI GMINY w BARCZEWIE
oprac. Zb. Kozłowski

Mariola Łukowska

Grasz na instrumencie, śpiewasz,
masz w repertuarze utwory znane
lub komponujesz swoją muzykę,
ale nie masz gdzie zaprezentować swojej pasji?
Zapraszamy do wzięcia udziału w wieczorach muzycznych pn. „KAMERALnie TAK”
w Salonie Muzycznym im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
Czekamy na zgłoszenia pod nr tel. 89 674 04 79, 660 017 208, 89 514 82 81
,,Dobrze urządzony świat potrzebuje wiedzy, dobroci, odwagi...”
Jako radna Powiatu Olsztyńskiego i przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych ,
serdecznie zapraszam mieszkańców naszej gminy na moje dyżury radnej,
w pierwszą środę każdego miesiąca (od 2 listopada 2011 r) w godzinach
od 11:00 do 12:00 w sali nr 1 Domu Kultury w Barczewie (ul. Słowackiego 5 ).

telefon: 517 602 336
k.szter@onet.eu www.krystyna-szter.blog.onet.pl

Krystyna Szter

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

