Informacje
Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Barczewa
Pomost pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami
W poniedziałkowe popołudnie 10
stycznia 2011 roku, w sali konferencyjnej
barczewskiego gimnazjum spotkali się
burmistrz Lech Jan Nitkowski i przedsiębiorcy
z n a s z e j g m i n y. C e l e m i z a d a n i e m
zorganizowanego spotkania było
wypracowanie wzajemnych relacji współpracy i współdziałania na rzecz rozwoju
gospodarczego miasta i gminy pomiędzy
samorządem i podmiotami gospodarczymi. W
słowie wstępnym burmistrz powiedział, że
zwołał to spotkanie z inicjatywy przedsiębiorcy,
pana Janusza Skowrońskiego. Spotkanie miało
wybitnie charakter gospodarczy. Włodarz

gminy zapoznał zebranych z osiągnięciami i
dorobkiem samorządu w ostatniej kadencji,
czyli w latach 2006-2010. Poinformował co nas
czeka w tej nowej czterolatce. Wyszczególnił
konkretne programy, które będą realizowane
sukcesywnie w mieście i na wsiach.
W dyskusji głos zabierali przedsiębiorcy,
prezentując siebie i swoje firmy. W gminie jest
z a r e j e s t r o w a n y c h 11 0 0 p o d m i o t ó w
gospodarczych. Wśród nich są mikro, średnie i
duże zakłady pracy, znane z wysokiej jakości
wytwarzanych towarów i usług. Są to zakłady
pracy na najwyższym poziomie techniki
światowej.

fot. archiwum

Skład Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Barczewa:
1. Janusz Skowroński - TEWES-BIS Sp. z o.o. w Barczewie
2. Przemysław Chojnowski - OLMEX S.A. w Wójtowie
3. Mirosława Jasińska - Zakład Budynków Komunalnych w Barczewie
4. Izabela Moszczyńska - Mazurski Bank Spółdzielczy (o/Barczewo)
5. Ewelina Storoniańska - Camping Tumiany
6. Mariusz Czeszejko-Sochacki - MAZURY Active Spa Zalesie
7. Marian Mańkowski - TELEINFO w Niedźwiedziu
8. Mirosław Kozłowski - Transport - Serwis TIR
9. Tomasz Rok - ECOTOM w Kronowie
10. Janusz Sturlis - Zakład Energetyki Cieplnej w Barczewie

Przedsiębiorca pan Janusz Skowroński,
mówiąc o współpracy i współdziałaniu
nawiązał do idei powołania przy Burmistrzu
Barczewa Rady Gospodarczej, jako ciała
doradczego. W tym zakresie pan Skowroński
posiada duże doświadczenie, ponieważ był
członkiem Rady Gospodarczej przy
Prezydencie Miasta Olsztyna. Jak powiedział
przedsiębiorca – Rada jest pomostem pomiędzy
samorządem a przedsiębiorcami. My
przedsiębiorcy mamy duże doświadczenie
zawodowe i chętnie przekazalibyśmy je innym.
Praktycznie to my się w ogóle nie znamy, nic o
sobie nie wiemy. Proponuję stworzyć przy
burmistrzu grupę osób, która by zbierała
informacje interesujące nas wszystkich, byśmy
się mogli pochwalić i polecić nasze firmy innym.
Przedsiębiorca pan Przemysław
Chojnowski z Wójtowa, dzieląc się swoim
doświadczeniem nabytym w Radzie
Gospodarczej przy Prezydencie Olsztyna
powiedział, że każdy prezydent Olsztyna miał
swoją Radę Gospodarczą. Była ona transmisją
wymiany myśli i poglądów gospodarczych.
Przedsiębiorca, pan Mirosław Kozłowski z
Barczewa zauważył, że jesteśmy skazani na
współpracę i podzielił się informacjami o
integracji przemysłowców w Bawarii.
Wielu dyskutantów w swych
wypowiedziach podkreślało znaczenie
integracji środowiska przedsiębiorców
barczewskich i potrzebę wyłonienia wspólnego
przedstawicielstwa. Jedni optowali za
powołaniem stowarzyszenia, organizacji
instytucjonalnej, inni luźnego organu
doradczego, jakim jest Rada Gospodarcza.
Ostatecznie przedsiębiorcy opowiedzieli się za
powołaniem Rady Gospodarczej. Wyłonienie
jej członków odbywało się na zasadzie
dobrowolności i woli działania.
Pośród wielu przedsiębiorców
zapanował optymizm, że wyłoniona
reprezentacja wspólnie z burmistrzem i jego
służbami przyczynią się owocnej współpracy
gospodarczej pomiędzy zakładami pracy,
solidnej informacji i promocji. Optymizmem
napawa chęć burmistrza do radzenia się
i konsultowania ważnych decyzji
gospodarczych z ludźmi sukcesu. Szkoda tylko,
że jego poprzednicy na stołku burmistrza parę
lat temu takiej potrzeby nie czuli.
Przedsiębiorcy barczewscy zrzeszeni w byłym
Stowarzyszeniu Przedsiębiorców taką ofertę
ówczesnym władzom gminy składali. Po latach
historia w Barczewie zatoczyła koło.
Jan Krakowiak
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XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Barczewo - Centrum Kultury i Promocji Gminy
Jak co roku, w pierwszą niedzielę
stycznia, w sali widowiskowej Domu Kultury w
Barczewie, zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy. Tegoroczny XIX Finał
poświęcony był dwóm dziedzinom medycznym
- nefrologii i urologii dziecięcej.
Na terenie gminy Barczewo została
przeprowadzona zbiórka pieniężna w
miejscowościch: Barczewo, Bartołty Wielkie,
Jedzbark, Lamkowo, Łęgajny, Niedźwiedź,
Ramsowo, Wipsowo, Wójtowo. W zbiórce
uczestniczyli wolontariusze - uczniowie, którym
w Barczewie towarzyszyli strażacy OSP, w
Wójtowie - członkowie Stowarzyszenia
Wspólne Wójtowo, w Skajbotach - członkowie
Stowarzyszenia Wiejskiego Nasze Skajboty,
natomiast w pozostałych miejscowościach
pracownicy świetlic wiejskich. W sobotę do
barczewskiego Sztabu zgłosił się dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w
Jezioranach - pani Aleksandra Szczygło - z
prośbą o pomoc w zbiórce pieniędzy. W
niedzielę od godz. 15.00 na ulicach Jezioran
kwestowało 2 wolontariuszy z Lamkowa z
opiekunem. Zebrana kwota pieniężna w
wysokości 5.434,63 zł. została przekazana
protokołem do Sztabu w Barczewie i wpłacona
na konto WOŚP.
W tym roku, wzorem lat ubiegłych, udało
się pobić rekord. Barczewski Sztab zebrał
15.612,48 zł.
Zbiórce towarzyszył program artystyczny
przygotowany przez pracowników Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie i
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Barczewie.
Grupa Garfield, działająca przy Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Barczewie, pod
kierownictwem Pani Anny Rok, rozpoczęła
spotkanie przedstawieniem teatralnym pod
tytułem Gwiazdkowa rozmowa. Następnie
zaprezentowali się podopieczni pani Agnieszki
Chojnowskiej: zespół Jagódki, zespół Rabatki i
grupa teatralna Gotik, z przedstawieniem

nagrodzonym na XVI Powiatowym Przeglądzie
Grup Kolędujących Barczewo 2010.
Publiczność wysłuchała krótkiego koncertu w
wykonaniu młodej barczewskiej wokalistki,
Darii Jurkiewicz oraz zespołu wokalnego
Pokolenia. Zarówno wokalistka jak i członkowie
zespołu kształcą swoje umiejętności pod
kierunkiem pana Adama Jędraszek. Program
zakończył występ zespołu Seventh Heaven,
którego opiekunem jest pani Anna Jakończuk.
Imprezę w sali widowiskowej prowadzili
pani Joanna Truszkowska i pan Adam Jędraszek.
W przerwach między występami odbyła się
aukcja przedmiotów z logo fundacji, można było
wylicytować rzeczy ufundowane przez: Zakład
Karny w Barczewie, Hotel Azzun Orient
SPA&Wellness, Zalesie Mazury Active SPA,
Gospodarstwo agroturystyczne Maryla i Rejnold

fot. M. Łowkiel
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Human, Gospodarstwo agroturystyczne
Barczewko, Studio Foto-Video SID, państwa
Hermańskich, państwa Zahorskich, państwa
Olejnik, panią Władysławę Wrotek, panią Annę
Wojszel, panią Mariolę Jakubiak i panią
Agnieszkę Chojnowską.
W trakcie imprezy rozstrzygnięto
konkurs bożonarodzeniowy, organizowany
przez Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie.
Na zakończenie tegorocznej zbiórki
sztab WOŚP, którego szefem była pani Alina
Urbanek, przygotował zimne ognie, które
symbolizowały światełko do nieba.
Jednocześnie barczewski Sztab dziękuje za
udział i zaprasza na przyszłoroczny XX,
jubileuszowy Finał.
Światełka do nieba w Wipsowie
Dnia 9 stycznia 2011 r. mieszkańcy
Wipsowa włączyli się ofiarnie do ogólnopolskiej
akcji WOŚP. Oprócz tradycyjnej kwesty
przeprowadzonej przez woluntariuszy pod
opieką pani Uli Mosakowskiej, w miejscowej
świetlicy odbyło się szczególne spotkanie.
fot. archiwum
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Wójtowo także grało
W dniu 9.01.2011 na terenie naszej
miejscowości pojawiło się 3 wspaniałych
wolontariuszy z puszkami. Mimo nieciekawych
warunków drogowych przez całe dopołudnie
chodzili ulicami Wójtowa pukając do drzwi
mieszkańców, a także, za zgodą księdza
proboszcza Krzysztofa Bumbula ,zbierali
pieniążki po każdej mszy niedzielnej na placu
kościelnym.
Natomiast członkowie Stowarzyszenia
„Wspólne Wójtowo” zorganizowali w byłej
kaplicy (niestety nasza miejscowość nie posiada
świetlicy) loterię fantową, licytacje
przedmiotów przyniesionych na ten cel przez
mieszkańców, Radę Parafialną, pizzerię Da
Grasso oraz przesłanych przez zaprzyjaźniony
Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Elblągu.
Dla łasuchów i zmarzniętych nie zabrakło
kiermaszu pysznych wypieków gospodyń
Z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Wipsowa zaczęło się noworoczne
„granie”. Sala na tę okoliczność przybrała
świąteczny wygląd, osiągnięty poprzez
nastrojową scenografię - z szopką i światełkami
choinkowymi oraz rozstawionymi po całej sali
małymi świecami i lampionami.
Na scenie dzieci ze Szkoły Podstawowej
przedstawiły „Jasełka”. Tak bardzo spodobały
się publiczności, że musiały powtórzyć
przedstawienie. Wielkim zainteresowaniem
cieszyła się aukcja przedmiotów, wykonanych
techniką decoupage w czasie wcześniejszych
warsztatów zorganizowanych przez
stowarzyszenie. Można też było nabyć
okolicznościowe kartki na różne okazje.
Wszyscy z zainteresowaniem czekali na
projekcję amatorskiego filmu nagrywanego w
naszej miejscowości z udziałem mieszkańców
Wipsowa. Po seansie chór wipsowski
zaprezentował się kameralnie w ciekawym
repertuarze kolędowym.
W kawiarence serwowano domowe
ciasta, kawę, herbatę i zimne napoje. Wszystkie
dochody przeznaczono na szczytny cel fundację WOŚP. „Granie” w Wipsowie
zakończyły symboliczne „światełka do nieba” .
Impreza zgromadziła liczną publiczność.
Ludzie okazali się niezwykle hojni i chętnie
wrzucali pieniądze do puszek. Pokazali, że są
ludźmi o wielkich sercach. Dzięki ich ofiarności
wolontariusze zebrali 1794 złotych. Wszystkie
dochody przeznaczono na szczytny cel -
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fundację WOŚP.
Dziękujemy wszystkim sponsorom,
darczyńcom i ludziom dobrej wolifot.
za wspieranie
M. Łowkiel
akcji i za to, że okazali wiele życzliwości dla tej
społecznej zbiórki pieniędzy. Wszyscy możemy
być dumni z tego, że udało nam się „zagrać” w
miłej i przyjaznej atmosferze z bardzo dobrym
rezultatem.
fot. M. Łowkiel
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wójtowskich a także pysznej kawy i herbaty.
Było to nasze pierwsze granie, ale na
pewno nie ostatnie i za rok planujemy zagrać dla
Orkiestry na większą skalę. Tu liczymy na
wsparcie naszych mieszkańców i darczyńców.
Relacje fotograficzną z tego dnia można
z o b a c z y ć
n a
s t r o n i e
www.stowarzyszenie.wojtowo.pl
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy przy Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie składa serdeczne podziękowanie
Gminnemu Organizatorowi Sportu – panu
Jarosławowi Bonus, pracownikom Szkoły
Podstawowej w Barczewie i wszystkim
wolontariuszom, którzy przyczynili się do
przygotowania i przeprowadzenia Mistrzostw
Świata w piłkę nożną dla szkół podstawowych.
Mistrzostwa odbyły się na nowym obiekcie
sportowym przy SP Barczewo. W rozgrywkach
wzięło udział 6 drużyn. Wszyscy uczestnicy
meczu nagrodzeni zostali pamiątkowymi
dyplomami, zwycięscy otrzymali drobne
upominki, a grupa najmłodsza pamiątkowe
medale.
Organizatorzy

Informacje
Ze Szkoły Podstawowej w Barczewie...

Aukcja Bożonarodzeniowa

17 grudnia 2010 w Szkole
Podstawowej nr 1 w Barczewie odbyła się XI
edycja corocznej Aukcji Bożonarodzeniowej.
Impreza, zorganizowana przez Radę Rodziców
i Samorząd Uczniowski we współpracy z Radą
Pedagogiczną, dyrekcją i administracją szkoły,
miała na celu wspólne przedświąteczne
spotkanie i integrację społeczności lokalnej.
Wśród licznych gości znaleźli się m.in.
burmistrz Barczewa, członkowie Rady
Miejskiej, proboszczowie barczewskich parafii,
dyrektor i nauczyciele z gimnazjum, zastępca
komendanta policji. Halę sportową licznie
wypełnili przybyli goście: najmłodsi
mieszkańcy naszej gminy na rękach rodziców,
przedszkolacy, uczniowie i absolwenci szkoły,
rodzice i seniorzy rodów, sponsorzy oraz
przyjaciele naszej szkoły.
Uroczysty kiermasz, jak co roku,
poprzedziła zbiórka przedmiotów
przeprowadzona przez uczniów i rodziców.
Znalazły się wśród nich niezwykłe wyroby
rękodzielnicze mieszkańców naszej gminy, a
także atrakcyjne przedmioty ufundowane przez
sponsorów. Wszystkie te przedmioty można
było obejrzeć na ustawionych przez
poszczególne klasy i koła stoiskach (m. in. małe
arcydzieła wykonane przez dzieci na kole
plastycznym pod kierunkiem p. J. Kacprowicz,
ogromne stoisko z przedmiotami od sponsorów
prowadzone przez klasy Vb i Vc pod opieką
p. M. Kolber i p. M. Sadowskiej), a następnie
wylicytować lub po prostu kupić.
Była też okazja, by skosztować tradycyjnych
świątecznych przysmaków przygotowanych
przez szkolną kuchnię: pierogów, uszek,
barszczu, bigosu oraz smakowitych ciast
upieczonych przez rodziców uczniów.
Imprezę uatrakcyjniły występy artystyczne
dzieci z klas I-III oraz IV-VI, przygotowane
przy ogromnym zaangażowaniu nauczycieli:
p. L. Połowianiuk, p. J. Pawłowiec, p. J. Ferenz,
p. E. Dagiel - Surmańskiej, p. E. Juszczyk, p. J.
Niedźwieckiej, p. B. Lisowskiej, p. L. Szych,
p. J. Zglińskiej, p. R. Cichockiej-Tabarkiewicz.
Oglądaliśmy popisy wokalne i taneczne, trzy
przedstawienia teatralne związane z tematyką

bożonarodzeniową i nie tylko.
W s p ó l n ą z a b a w ę w
bożonarodzeniowej atmosferze połączono z
pozyskaniem wsparcia finansowego dla szkoły.
Przeprowadzona podczas aukcji licytacja i
sprzedaż przyniosła 9860 zł, które Rada
Rodziców planuje przeznaczyć na różnorodne
formy wsparcia szkoły i uczniów, m. in. na
nagrody w konkursie „Szkolny Omnibus".
Bardzo dziękujemy za współpracę w
organizacji aukcji Radzie Rodziców, na czele z
przewodniczącym p. K. Dowgiałło oraz
zaangażowanym rodzicom i Samorządowi
Uczniowskiemu, aktywnym uczniom,
s p o n s o r o m i p r z y j a c i o ł o m s z k o ł y,
nauczycielom i pracownikom szkoły, paniom
stażystkom, policji i straży miejskiej oraz straży
pożarnej, Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie. Za ogromną pracę w
przygotowaniach, organizacji i kierowaniu
pracami dziękujemy: p. dyrektor J.
Pastuszenko, p. wicedyrektor J. GwiazdaSzmit, p. kierownik administracji K.
Iwanowicz, p. M. Hemmerling.
Dziękujemy wszystkim, którzy
wsparli tegoroczną aukcję.
Aleksandra Podsiadło i Jerzy Gugołek
(koordynator aukcji)

fot. archiwum

Sponsorzy aukcji:
Riwiera Furniture Sp. z o .o. Robert Hestkowski
Metalowa Spółdzielnia Inwalidów w Barczewie
„MAZUR-TOM”
Chłodnia Olsztyn
Zakłady Mięsne „Potorscy” Sp. J. Jan Potorski,
Jerzy Potorski
Dom Pomocy Społecznej w Barczewie
Pan Jerzy Jacewicz
PPHU MACROSAT
PUH „Andzia” Anna Tołkacz
Z.P.P. ŚWIT Izabela Wintoniak
„KAMEL” Firma Handlowo - Usługowa
Katarzyna Nieznalska
„Ev Dam” Henryk Pokora
„BC Custom” Bartholomew Castalano
Stylizacja Aut
Zakład Produkcyjno - Handlowy „WAKSDAL”
Władysław Daliga
Sklep Przemysłowy Leszek Grochowski
PLEWA Sklep spożywczo - przemysłowy
F.H.U. KAMIZI
„Saymon Garage”
„TEWES-BIS” Sp. z o.o. Janusz Skowroński
Całoroczny Ośrodek Wypoczynkowo Szkoleniowy ZALESIE s.c.
SALON FRYZJERSKI „STYL” Aneta Klimaszewska
SALON FRYZJERSKI damsko - męski Emilia
Wołonsewicz
ZAKŁAD FRYZJERSKI „Monis” Monika Kasprzak
ZAKŁAD FRYZJERSKI damsko - męski „Jola”
ZAKŁAD FRYZJERSKI damsko - męski
„WIOLETTA” Wioletta Betkowska
ZAKŁAD FRYZJERSKI damsko - męski „BASIA”
„FIDO” Ewa Fidurska
NORBI
Pani Ewa Karkut
Pan Janusz Fiedorow
Państwo Szramowscy
Pani Małgorzata Jasińska
rodzice uczniów

fot. archiwum
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Czytają nas w Kłajpedzie

W poszukiwaniu więźnia
Margareta, wnuczka Juliusa Meischta,
kilka miesięcy temu, w Internecie natrafiła
przypadkiem na artykuł zamieszczony w
„Wiadomościach Barczewskich”, opisujący
miejscowe więzienie i jego ciekawą historię,
szczególnie ewakuację, która miała miejsce w
styczniu 1945 roku.
Tak rozpoczęła się korespondencja z
autorem artykułu na temat losów
ewakuowanych więźniów. Wielu z nich, w
czasie marszu ewakuacyjnego, zmarło po drodze
z wyczerpania, a zamieć śnieżna przykryła ich na
długie miesiące. Miejsce ich spoczynku nie do
końca jest znane. Część z nich nigdy do
rodzinnego domu nie powróciła. Czy tak było w
przypadku Juliusa Meischta, od września 1944
roku więźnia miejscowego Strafanstalt,
Wartenburg, który na domiar złego stracił tam
rękę? Jego dalszy los, jak i wielu innych, dla
licznych rodzin pozostaje nieznany.
Rodzina Juliusa Meischta mieszkała w
Kłajpedzie, a on sam urodził się w 1901 roku, w
Werszenhof. Mieszkał w małej wsi koło Silute
(Heydekrug), potem w Kuhlins. W Uszloknen
ożenił się i zamieszkał w Rukai (Rucken), w
domu przy kolei, gdzie pracował. Latem 1944
część mieszkańców ewakuowano z Kłajpedy do
Morąga, natomiast Juliusa Meischta
zatrzymano, następnie aresztowano, a specjalny
Sondergericht Königsberg (Sąd w Królewcu)
uznał go winnym i skazał na karę 8 lat więzienia
w Strafanstalt Wartenburg. Tam więzień
przebywał jeszcze w styczniu 1945 roku. Do
domu nigdy nie wrócił. To było dla rodziny
niezrozumiałe, a nawet więcej – zagadkowe,
gdyż nigdy nie poznano powodu zatrzymania i
osądzenia.
Margarete, wnuczka Juliusa Meischta,

nadmienia, że ojciec jej drugiej babki pochodził
z Polski, a ona od lat stara się wyjaśnić dalsze
losy swego dziadka. Jak pisała, przeszukała
wiele miejsc, w tym archiwa w Berlinie
i Kaliningradzie. Niestety, bez skutku.
Podejrzewa, że może archiwa zostały przejęte
przez wojska Armii Czerwonej i teraz znajdują
się w Moskwie, a tam trudno do nich dotrzeć.
Sądziła, że po wejściu radzieckich żołnierzy do
dzisiejszego Barczewa, gdzieś się zachowały.
Niestety, dla wnuczki Juliusa wieści nie są
pomyślne. Czerwonoarmiści wkroczyli do
miasta 31 stycznia1945 roku, jednak na teren
więzienia weszli dopiero 2 lutego. Nie zastali
wówczas ani spisów ewakuowanych więźniów,
ani ich akt, bo te wcześniej zostały wywiezione
do Królewca i Berlina.
Opróżnianie więzienia nasilało się wraz ze
zbliżającym się wschodnim frontem. Pierwsza,
100-osobowa grupa, osądzona za drobne
przewinienia, z wyrokami do 5 lat, decyzją sądu
została zwolniona z więzienia. W tej grupie nie
mogło być Juliusa Meischta. Nie było go też,
z uwagi na kalectwo, w grupie wyselekcjonowanych 60 więźniów, włączonych do obrony
miasta. Jest prawdopodobne, że był on w
ostatniej grupie, liczącej 830 osób, która 22
stycznia 1945 roku, pod eskortą strażników i
wojska, opuściła Strafanstalt w Wartenburgu.
Wówczas panował mróz, sięgający poniżej 2526 stopni. Kiedy wyruszali, wyposażono ich w
brudne, wojskowe, niemieckie płaszcze i buty.
Jedynie, co wyróżniało więźniów, to więzienne
spodnie. Kolumna wyruszyła pieszo w kierunku
Pieniężna przez Dobre Miasto, Ornetę.
W Dobrym Mieście zostało 400 więźniów
niezdolnych do dalszej drogi. Wehrmacht
skierował ich do Górowa Iławeckiego i po kilku

dniach, w obawie przed zbliżającym się
wschodnim frontem, wypuszczono wszystkich
na wolność. Ich los był przesądzony.
Pozostałych 430 wyruszyło w dalszą drogę.
Część, wyczerpana długim marszem zmarła w
drodze. Innym udało się uciec na tereny zajęte
już przez Armię Radziecką. Ci, którzy przeżyli,
zostali deportowani na wschód. Ostatecznie
tylko ponad 200 więźniów, wycieńczonych
długim marszem, dotarło w okolice Ustki, gdzie
zostali uwolnieni przez Armię Czerwoną.
Pani Margarete nie dała za wygraną.
Przeczytała wiele dokumentów i książek. W
jednej, Christiana Tilitzkiego, w notatce sądowej
pod datą 28 stycznia 1945 roku odnalazła
informację o grupie więźniów przybyłej z
Wartenburg do Zinten (dzisiejsze Korniewo, w
rejonie bagrationowskim) i o tym, że drugi
transport jest prawie niemożliwy. Zapewne
chodziło tu o jedną z grup więźniów z
dzisiejszego Barczewa, pracujących w tym
rejonie przy budowie wału wschodniego.
W ostatniej korespondencji pani
Margarete napisała, że nie ustaje w
poszukiwaniach grobu dziadka, jeśli taki gdzieś
istnieje. Przypuszcza, że jej dziadek
prawdopodobnie umarł po drodze, gdyż w tym
czasie było bardzo mroźno. Zastanawiała się
również, czy więźniowie otrzymali na drogę
zimowe ubranie?
Wojciech Zenderowski
Słowniczek
- Strafanstalt w Wartenburgu – dziś Zakład
Karny w Barczewie.
- Wehrmacht – niemieckie siły zbrojne okresu III
Rzeszy.

Echa powrotu drewnianych krzyży. Czy może zmieniać historię?

fot. A. Jędraszek

R o k t e m u w „ Wi a d o m o ś c i a c h
Barczewskich” informowaliśmy Czytelników,
że trzy wiekowe, drewniane krzyże, które
wisiały w niszach czterostronnej kapliczki
zbudowanej w 1800 r., znajdującej się u zbiegu
ulic Kościuszki i Obrońców Warszawy, zostały
zdjęte, a ich los pozostał nieznany.
Największy z krzyży ma 140 centymetrów
wysokości, umieszczona na nim rzeźba
Chrystusa pochodzi z końca XVI wieku i jest
starsza od samej kapliczki, a samo pochodzenie
wskazuje na klasztor franciszkański. Drugi
krucyfiks pochodzi z XVII wieku, wcześniej
stanowił własność prywatną, natomiast
najmłodszy, o cechach ludowych, z XVIII
wieku.
Mieliśmy obawę, czy zdjęte z
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czworobocznej kapliczki drewniane krzyże
powrócą na swoje miejsce. Obawy były
uzasadnione. A jednak stało się inaczej. O
powrocie krucyfiksów, które ze Starostwa
Powiatowego w Olsztynie trafiły do Salonu
Muzycznego im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie, pisaliśmy w ostatnim numerze
„Wiadomości Barczewskich”.
Redakcja sądziła, że powrót krzyży,
odrestaurowanych przez dr Ewę DoleżyńskąSewerniak z Torunia, zamknie, zakończony
sukcesem, ciekawy temat. Niestety. 10 stycznia
br. do redakcji zadzwonił telefon. Żaliła się
starsza pani, która w „Gazecie Wyborczej”
wyczytała wzmiankę o powrocie drewnianych
krucyfiksów do Barczewa. Ww. dziennik podał,
że krzyże umieszczono w Salonie Muzycznym
im. Feliksa Nowowiejskiego, gdyż przed nimi
miał się modlić Feliks Nowowiejski.
Podenerwowana czytelniczka pytała, czy to
prawda? Bo tak sobie pomyślała, że każdy może
od siebie dopisać niewiadomo jaką historię,
która po latach stanie się faktem.
Z redaktorskiego obowiązku
postanowiliśmy odpowiedzieć. Otóż, do tej pory
nie napotkano wydanego drukiem opisu Feliksa
Nowowiejskiego modlącego się przed kapliczką
u zbiegu dzisiejszych ulic Kościuszki i
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Obrońców Warszawy w Barczewie, podobnie
jak nie ma fotografii uwieczniającej taki opis.
Dawniej bywało, że przechodząc, czy
przejeżdżając obok kapliczki, mężczyźni
zdejmowali nakrycie głowy, a niewiasty ręką
robiły znak krzyża. Można przyznać, że
obecność Feliksa Nowowiejskiego w okresie
międzywojennym w jego rodzinnym mieście
jest słabo udokumentowana. Wiadomo, że był tu
na początku czerwca 1920 roku, gdzie w hotelu
Franza Polakowskiego dał koncert. Tam też
spędził noc. Wówczas hotel stał przy kapliczce i
Feliks Nowowiejski musiał przechodzić obok.
Kompozytor także przyjeżdżał obok kapliczki,
wracając od starszej siostry Marii z Patryk do
Zalesia, gdzie lubił odpoczywać.
Niewykluczone, że będąc w Olsztynie, na
przełomie września i października 1899, na
uroczystościach jubileuszu 50-lecia kapłaństwa
biskupa warmińskiego Andrzeja Thiela, był w
Patrykach, a także w Zalesiu. W rodzinnym
mieście uczestniczył w uroczystościach
jubileuszowych kościelnego chóru rorantystów,
w którym śpiewał jego ojciec Franciszek. Czy
tego dnia, jak i w poprzednich był przy kapliczce
i się modlił? Tego historia nie mówi.
Wojciech Zenderowski

Informacje
„Nasze Skajboty” informuja...

Spotkanie kolędowe

Moderato dla Barczewian
W czwartek, 13 stycznia chór
„Moderato”, prowadzony przez Danutę
Nowakowską, a działający przy Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
zaprosił mieszkańców gminy Barczewo na
wspólne śpiewanie kolęd. Wiesława Zdaniuk, w
imieniu dyrygent Danuty Nowakowskiej
i wszystkich członków chóru „Moderato”,
przywitała przybyłych gości, a w szczególności:
Lecha Jana Nitkowskiego - burmistrza
Barczewa, Zbigniewa Chlubickiego przewodniczącego Rady Miejskiej, Mariolę
Łukowską - dyrektora Centrum Kultury i
Promocji Gminy oraz Mariana Sawickiego prezesa Stowarzyszenia SpołecznoKulturalnego „Pojezierze” Oddział w
Barczewie. Następnie nawiązała do pięknej
tradycji śpiewania kolęd, nie tylko śpiewanych
w naszych domach. Tę tradycję od początku
pielęgnuje chór „Moderato”, wciąż
wzbogacając swój kolędowy repertuar o pieśni
regionalne.
Przy wypełnionej sali, mogliśmy usłyszeć
kolędy, opracowane przez dyrygent Danutę
Nowakowską. W pierwszej części były to
kolędy tradycyjne, a wśród nich: „Cicha Noc”,
„Wśród nocnej ciszy”, „Gdy się Chrystus
rodzi”, „Bracia, patrzcie jeno”. Usłyszeliśmy
również kolędy, do których muzykę napisał nasz
rodowity mieszkaniec Feliks Nowowiejski:
„Północ już była”, „Pośpieszcie pastuszki”, „My
też pastuszkowie”, „Narodził się Chrystus Pan”,
„Mizerna Cicha”. Następnie chór wykonał
kolędy współczesne: „Chwalcie Dziecinę”,
„Jasna, kolęda”, „Maleńka przyszła Miłość”. Z
pastorałek usłyszeliśmy: „Jezusa narodzonego”,
„Oj Maluśki, Maluśki”, „Zagrzmiała, runęła”.
Chórzyści zaśpiewali także dwie niedawno
opracowane kolędy: „Dzieciątko się narodziło”,
„Kołysanka”.

Spotkanie opłatkowe

Chór „Moderato”, w dniach 6-8
stycznia 2010 roku, uczestniczył w XVII
Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek
im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Na
koniec spotkania kolędowego przewodniczący
Rady Miejskiej odczytał list gratulacyjny, który
cytujemy w całości:
„Szanowna Pani Danuta Nowakowska
Dyrygent chóru „Moderato”
Spotkania z muzyką chóralną są cenną formą
pogłębiania i rozwijania wrażliwości oraz
wyobraźni artystycznej, zaś uniwersalne treści
przekazywane słowem śpiewanym wywołują
głęboką zadumę nad otaczającą nas
rzeczywistością. Składamy Pani Dyrygent oraz
Członkom Chóru serdeczne gratulacje oraz
podziękowania za udział w XVII
Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek
im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie.
Państwa uczestnictwo w tej imprezie kulturalnej
stanowiło zarówno wkład w upowszechnianie
bogatej tradycji muzycznej, jak również
przyczyniło się do promocji miasta i gminy
Barczewo. Życzymy Państwu satysfakcji oraz
przyjemności ze śpiewania i dawania w ten
sposób radości słuchaczom. Z wyrazami
szacunku.
W imieniu Rady Miejskiej – Zbigniew
Chlubicki oraz Burmistrz Barczewa – Lech Jan
Nitkowski”.
Tekst i foto Wojciech Zenderowski

Tradycyjnie co roku Stowarzyszenie
Wiejskie „Nasze Skajboty” organizuje
spotkanie opłatkowe z mieszkańcami wsi. Tak
też 8.01.2011 roku do naszej kaplicy prócz
mieszkańców przybyli zaproszeni goście. Swoją
obecnością zaszczycili nas: ksiądz proboszcz
Henryk Błaszczyk, dyrektor Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie Mariola
Łukowska, radna powiatu Mirosława Jasińska z
małżonkiem, radna naszego okręgu Teresa
Lutarewicz, radna Rady Miejskiej w Barczewie
Halina Bronka, była radna naszego okręgu
Regina Wojtach, oraz prezes Stowarzyszenia
Organizacji Pozarządowych Danuta Zielonka.
Całą uroczystość muzycznie oprawił
zespół wokalny „Pokolenia” z Barczewa. Po

fot. archiwum

krótkim nabożeństwie wszyscy podzieliliśmy
się opłatkiem składając życzenia noworoczne.
Gości przyjęliśmy tradycyjnymi potrawami:
barszczem czerwonym, pierożkami,
pasztecikami, sałatką, rybami, ciastami, herbatą,
owocami i słodyczami. Atmosfera spotkania
była bardzo rodzinna, ciepła i miła. Długo
zostanie w naszych sercach. Wszystkim
serdecznie dziękujemy za przygotowanie
i udział w spotkaniu.
Stowarzyszenie Wiejskie
„Nasze Skajboty” i Rada Sołecka

Spotkanie integracyjne dzieci niepełnosprawnych. Pomocne dłonie gminy Barczewo
W sobotę, 11 grudnia gimnazjaliści
z Gimnazjum nr 1 „Ziemi Warmińskiej" w
Barczewie już po raz piąty gościli w
swoich murach dzieci niepełnosprawne
wraz z ich rodzicami. Spotkanie
świąteczne rozpoczęło się w holu
g i m n a z j u m . Ta m w o l o n t a r i u s z e ,
przywitali grupę dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców. Były wspólne
rozmowy i wspólne strojenie choinki, przy
której wszyscy zaśpiewali kolędę „Dzisiaj
w Betlejem". Potem gimnazjaliści
zaprezentowali świąteczny program
artystyczny. Dzięki sponsorom był słodki
poczęstunek, a na koniec dzieci
niepełnosprawne otrzymały świąteczne
paczki. Inicjatorami spotkań na terenie
gimnazjum, które organizowane są z udziałem
gimnazjalistów wolontariuszy, są pani Krystyna
Szter, była dyrektor gimnazjum i radna powiatu
olsztyńskiego, oraz rodzice dzieci
niepełnosprawnych z miasta i gminy Barczewo.
W rozmowie pani Krystyna Szter
powiedziała, że jej obecność w Komisji
Edukacji, Kultury, Promocji i Kultury Fizycznej
w przedmiocie zacieśnienia i szerszej integracji

może przynieść lepsze i widoczniejsze efekty
niż w latach poprzednich. To dzięki pani
Marlenie Kotowskiej, która niesie nieodzowną
pomoc, a także
innym rodzicom dzieci
niepełnosprawnych, takie spotkania mogą dojść
do skutku. Życzylibyśmy sobie, by w takich
spotkaniach swój udział zaznaczyły władze
samorządowe, stowarzyszenia pozarządowe
czy organizacje, dla których dobro dziecka
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niepełnosprawnego winno być na
pierwszym miejscu.
Obie panie początkowo planowały,
aby takie spotkania mogły się odbywać
raz w miesiącu, a każde niepełnosprawne
dziecko miałoby swego Anioła Stróża.
Jak nadmieniła Krystyna Szter - Anioł
Stróż ,to opiekun w ludzkiej postaci. Był
to nieoczekiwany sukces. Na apel
zgłosiło się 33 wolontariuszy, którzy na
dzień dzisiejszy opiekują się grupą
liczącą 27 dzieci niepełnosprawnych. Dla
nas organizatorów takie spotkanie daje
dużo siły. Dziękujemy Panu Bogu, że
nasze dzieci są zdrowe. Stąd mamy
ogromną chęć pomagać w ramach
programu „Pomocna dłoń". Chcemy tym
sposobem zintegrować naszą gminę i dać
możliwość dzieciom niepełnosprawnym, by
poruszały się wśród dzieci pełnosprawnych. To
pomoc w rehabilitacji, a działalność
wolontariuszy ma po części odciążyć na chwilę
rodziców.
Teks i foto Wojciech Zenderowski
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Historia
W rocznicę „wyzwolenia” Barczewa

10 ostatnich dni stycznia 1945 roku
Jak odnotowały niemieckie kroniki, zima
1945 roku należała do najcięższych zim XX
wieku, a zbliżający się wschodni front nie
wróżył nic dobrego. 19 stycznia, nad miastem
pojawiły się radzieckie samoloty szturmowe.
Były jak zwiastun nieuchronnie zbliżającego się
ze wschodu radzieckiego frontu.
Mieszkańcy Barczewa, którzy w
niedzielę, 21 stycznia, poszli do kościoła na
poranną mszę, usłyszeli na niej przerażającą
wiadomość. Ks. Maksymilian Tarnowski
ogłosił, że czerwonoarmiści nadchodzą z
południowego wschodu. Są blisko Olsztyna i
trzeba niezwłocznie opuścić miasto. Tego dnia
na opuszczenie miasta przez cywilną ludność
zezwolił gauleiter i nadprezydent Erich Koch.
Kazano zabrać ze sobą podręczny bagaż, wyjść
na ulicę i czekać na przybycie wojskowych
samochodów ciężarowych, które miały zawieźć
oczekujących na dworzec kolejowy. Na
samochody czekano do wieczora, przy
temperaturze poniżej minus 200 C. Na próżno.
Tego samego dnia, wycofany z rejonu
Wielkich Jezior, dowodzony przez płk. Rudolfa
Triettela 9 Pułk Grenadierów z 23 Dywizji
Piechoty, dotarł koleją do Barczewa. Tego
samego dnia, na bocznicy kolejowej w
Barczewie zatrzymał się eszelon z Pasymia,
wyładowany czołgami z Korpusu Pancernego
„Grossdeutschland”. Dzień później, płk Rudolf
Triettel i jego adiutant kpt. Richard von
Weizsacker, przy wsparciu tych czołgów i
jednostek z 24 Dywizji Pancernej, otrzymali
rozkaz utrzymania rubieży na odcinku MokinyBarczewo. Przed Mokinami przednie dwie
kompanie z I Batalionu 9 Pułku Grenadierów,
którym dowodził kpt. Hermann Ulrichs, dostały
się pod silny ostrzał radzieckich czołgów. Te, po
krótkiej wymianie ognia, wycofały się z pola
walki ponosząc straty. Mimo braku styczności z
sąsiednimi jednostkami, batalion kpt. Hermanna
Ulrichsa pozostał w rejonie Mokin.
22 stycznia do obrony miasta włączono
miejscowy Volkssturm, a władze więzienia
Strafanstalt przekazały do obrony 60 więźniów,
ubranych już w uniformy żołnierzy
Wehrmachtu.
23 stycznia, w różnych miejscach wojska
radzieckie, próbując otoczyć miasto, ponowiły
ataki napotykając na coraz silniejszy opór. W
wyniku tych ostrzałów ucierpiały zabudowania
miejskie. Były także straty po obu stronach.
24 stycznia, komendant obrony miasta
oddał w rejon działań kpt. Hermanna Urlichsa
grupę miejscowych Volkssturmistów oraz
wachmana z 40 uzbrojonymi więźniami.
Większość z nich wyposażono w pancerfausty
i granaty.
25 stycznia, kiedy kończyła się amunicja i
zużyto wszystkie pancerfausty, część czołgów
wycofano na północ. Kpt. Hermann Ulrichs,
dowodzący batalionem, pozostał na rubieży
ognia.
Pod wieczór, 26 stycznia, czołgi
radzieckie ponowiły ostrzał. Jeden z pocisków
trafi i unieruchomił stojący na skarpie niemiecki
czołg. Jego załoga poległa. W tej sytuacji kpt.
Hermann Ulrichs przesunął obronę bliżej
południowych rogatek miasta. W tym czasie
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dowództwo niemieckie wycofało spod Mokin w
rejon Lamkowa czołgi z Korpusu Pancernego
„Grossdeutschland”, wzmacniając linię
Jeziorany-Kronowo-Lamkowo. Pod
Lamkowem zatrzymał się 9 Pułk Grenadierów.
W tym czasie oddziały radzieckie okrążyły
miasto z trzech stron.
27 stycznia, z niemieckich i radzieckich
raportów dowódcy odnotowali, że w tych dniach
toczyły się zacięte walki o miasto.
28 stycznia w rejonie Kierźlin,
oddalonych od Barczewa o 4 km, udało się
jednostkom radzieckim włamać w obronę
niemiecką. Po dłuższej walce zostali
zatrzymani. Silne radzieckie natarcie wyszło
również od południowej strony Barczewa.
Podobne walki toczyły się na przesmyku przed
wsią Tumiany.
29 stycznia miasta bronił
zdziesiątkowany już I Batalion kpt. Hermanna
Ulrichsa. Pod jego rozkazami walczyło kilku
miejscowych Volkssturmistów oraz grupa
więźniów.
W południe, 30 stycznia, przez miasto
przeszły resztki związków bojowych z 24
Dywizji Pancernej gen. Gustawa-Adolfa
Nostiz-Wallwitza, którego sztab wcześniej
ulokował się w Jezioranach. Tego dnia w
południe z lazaretu, mieszczącego się w Szpitalu
Mariackim, w pośpiechu wywieziono
wszystkich rannych niemieckich żołnierzy.
Powoli zamykał się pierścień wokół miasta,
pozostawiając wąski przesmyk obejmujący
drogę w kierunku Jezioran. Pod osłoną nocy, 30
stycznia, w obawie przed okrążeniem
zdziesiątkowany batalion kpt. Hermanna
Ulrichsa z garstką cywili opuścił Barczewo.
Nocą, 30 stycznia pod Lamkowem na kapitana
Hermanna Ulrichsa czekał płk. Rudolfa Triettela
i jego adiutant kpt. Richard von Weizsacker.
Następnego dnia 35 Korpus Armijny,
dowodzony przez gen. mjr. N. Nikitina,
wchodzący w skład 3 Armii gen. Aleksandra
Gorbatowa, przy wsparciu 29 Korpusu
Armijnego, dowodzonego przez gen. lejt. J.
Fakanowa, po zajęciu dworca kolejowego, nie
napotkawszy oporu, wkroczył do Barczewa.
W jednym z roczników wydawanych w
Hagen w Tentoborskim Lesie w Niemczech, po
niemiecku „Heimatbrief”, pisanym przez
byłych mieszkańców powiatu olsztyńskiego jest
ksero listu Richard von Weizsacker,
późniejszego prezydenta RFN, w którym pisze,
że jego udział w walkach w Prusach
Wschodnich był najtragiczniejszy w życiu. W
podobnym tonie obronę Barczewa opisuje
Hermann Ulrichs.
Kiedy umilkły frontowe działa w wielu
miejscach stoczonych bitew pozostali zabici i
zniszczony sprzęt. Tak było pod Mokinami,
gdzie na wysokiej skarpie, w zakolu drogi, przy
unieruchomionym czołgu pozostało sześciu
poległych - trzech pancernych z
„Grossdeutschland”, dwóch żołnierzy z I
Batalionu 9 Pułku Grenadierów i jeden
miejscowy cywil z Volkssturmu. Potem ich ciała
przykrył śnieg. Kiedy stajał, miejscowi
pochowali wszystkich w zbiorowej, nieopisanej
mogile, przy rowie obok szosy.
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Barczewskie Kalendarium
Styczeń
1.01.1582 – biskup Marcin Kromer wydał nowy
dekret lokacyjny dla wsi Lamkowo.
1.01.1931 – na terenie Prus Wschodnich ukazało się
pierwsze wydanie gazety „Preussiche Zeitung”.
4.01.1896 – w Wartemborku (Barczewo) ukazał się
pierwszy numer „Gazety Ludowej”.
5.01.1827 – zmarł ks. Jan Metablowski proboszcz
parafii w Barczewku.
5.01.1901 – Wartembork (Barczewo) na początku
stycznia liczyło 5428 komunikantów (osób
przyjmujących komunię świętą).
7.01.1730 – Kapituła Warmińska wydała
zarządzenie ograniczające chirurgom i łaziebnicom
(pracownicom łaźni publicznej zajmującym się
balwierstwem) nacinać żyły i puszczać krew.
9.01.2001 – w Olsztynie, w Zespole Szkół
Ekonomiczno-Handlowych im. „Polaków spod
znaku Rodła” odbyło się spotkanie milenijne, w
którym uczestniczył Feliks Hermański z Barczewa.
10.01.1971 – finalistą rozgrywek tenisa stołowego w
Barczewie po raz trzeci został Tadeusz Kowalski.
13.01.2010 – w Szkole Podstawowej im. Feliksa
Nowowiejskiego odbyły się uroczystości związane z
100 rocznicą powstania „Roty”.
15.01.1521 – tego dnia, mistrz krzyżacki Albrecht
von Hohenzollern wraz z wojskiem (4000 piechoty,
600 ciężkiej jazdy i 400 lekkiej z całą artylerią)
szerokim łukiem przez Jeziorany, Barczewo
zmierzał do Olsztyna.
15.01.2001 – barczewscy radni z koalicyjnego klubu
ufundowali stypendium dla uczniów z Gimnazjum nr
1 w Barczewie.
16.01.1856 – urodził się Carl von der Groeben, były
właściciel Marun, znany w Prusach z propolskich
postaw.
16.01.1971 – w Barczewie, w rozegranym finale
turnieju tenisa stołowego I miejsce zajął zespół z
Metalowej Spółdzielni Inwalidów.
18.01.1911 – w Biskupcu Reszelskim urodziła się
Anna Romańska, działaczka oświatowa,
bibliotekarka, wychowawczyni w przedszkolu w
Skajbotach.
23.01.1849 – we wsi Południowo na terenie gminy
Barczewo, urodził się Jan Stankiewicz, działacz
warmiński i subdelegat TCL.
23.01.1971 – Miniaturowy Teatrzyk Satyry przy
Miejskim Domu Kultury w Barczewie wystąpił na
Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej ZMW
gromady Barczewo.
25.01.1337 – jeden z pierwszych dokumentów
monograficznych Barczewa wymienia Henryka
Vogelsang, w latach 1337-1389 proboszcza parafii
św. Anny.
25.01.1905 – wyrokiem sądowym m. Wartembork
(Barczewo) oddalono roszczenia zakładu karnego do
połowu ryb w jeziorze Wadąg.
26.01.1892 – w Wójtowie urodził się Augustyn
Klimek, nauczyciel, działacz plebiscytowy i
społeczno-oświatowy.
26.01.2001 – ukazały się w nowej szacie
„Wiadomości Barczewskie”.
29.01.1489 – biskup Mikołaj Tungen w testamencie
zapisał dla klasztoru w Wartemborku znaczną kwotę
w grzywnach i florenach węgierskich.
29.01.1925 – w Kuślinie, pow. Nowy Tomyśl,
urodził się Maksymilian Kulus, nauczyciel zawodu i
dyrektor Przedsiębiorstwa Obróbki Drewna nr 1 w
Barczewie.
30.01.1773 – według statystyk, na dzień 30 grudnia
1772 roku, ludność Barczewa liczyła 1434
mieszkańców.
1981 rok – w parafii św. Anny w Barczewie zawarto
75 związków małżeńskich, do sakramentu chrztu
przystąpiło 201 osób i odnotowano 45 zgonów.
1991 styczeń – w Barczewie powstał oddział
terenowy Towarzystwa Miłośników Mniejszości.
Wojciech Zenderowski

A to ciekawe

Pieniądze na inwestycje
Rozmowa z panem Andrzejem Izdebskim,
przeprowadzona przez Jana Krakowiaka na
prośbę grupy radnych Rady Miejskiej w
Barczewie.
Materiał autoryzowany.
Proszę pana o przedstawienie się naszym
czytelnikom.
- Nazywam się Andrzej Izdebski, od 9 lat jestem
mieszkańcem Wójtowa. Jestem szczęśliwym
mężem i ojcem trójki dzieci. Z zawodu jestem
menadżerem i bankowcem. Pracuję w jednym z
olsztyńskich banków, pełniąc funkcję dyrektora
centrum finansowego.
Dlaczego na rodzinną sadybę wybrał Pan
Wójtowo?
- Chciałem się wyrwać z dużego miasta, nie
pasowałem do blokowiska. Wybierając miejsce
zabudowy w Wójtowie urzekła mnie piękna
działka pod lasem. Najważniejsze było miejsce.
Później zaczęły się schody w załatwianiu spraw.
Przeszedłem całą procedurę, jaka towarzyszyła i
towarzyszy każdemu kto zbudował i chce tutaj
wybudować dom.
Jesienią ubiegłego roku zaprezentował się
Pan mieszkańcom Wójtowa jako kandydat
do Rady Miejskiej w Barczewie. Co Pana ku
temu skłoniło?
- Wcześniej nie udzielałem się społecznie. Całą
uwagę skupiłem na budowie domu i pracy
zawodowej. Wraz z sąsiadami wybudowaliśmy
s w o j e d o m y, u r z ą d z i l i ś m y o g r o d y i
zagospodarowaliśmy podwórka, jednak tuż za
granicą naszych posesji brakuje jakiejkolwiek
infrastruktury towarzyszącej osiedlu. Nastał
czas abyśmy nasze sprawy, a tym samym moje,
wzięli w swoje ręce. Dużo jeżdżę po kraju i
widzę jak z przyziemnymi problemami
mieszkańców radzą sobie inne gminy.
Widziałem jak w niektórych gminach w Polsce
jej władze samorządowe mają pomysły na
pozyskanie pieniędzy i wybudowanie 500-600metrowego odcinka drogi prowadzącej do
jakiejś kolonii, gdzie mieści się jedno
gospodarstwo. Program mój składał się z 3
tematów, tj.: integracji społecznej i budowy dróg
oraz zmiany podejścia rajców miejskich oraz
władz gminy do problemów związanych z
finansami gminy.

Proszę przybliżyć swoje przemyślenia.
- Generalnie w Wójtowie może być kilka
możliwych centrów integracji społecznej. Do
nich zaliczam: kościół, świetlicę, pub, szkołę,
żłobek, przedszkole, staż pożarną. W Wójtowie
jak dotąd jedynym miejscem integracji jest
kościół. Dzięki uprzejmości proboszcza
mieszkańcy mogą swobodnie korzystać z salki
parafialnej. Jednak Wójtowo bardzo szybko się
rozwija, dlatego miałem pomysł aby w mojej wsi
pojawiła się świetlica, w której wszyscy
mieszkańcy mogliby realizować swoje pomysły
i pasje. Służyłaby ona całej społeczności,
dzieciom, młodzieży i dorosłym. Do realizacji
tego zamysłu potrzebne są pieniądze. Podobnie
jest z drogami. Kto był w Wójtowie widział ich
fatalny stan. Wszędzie słyszymy jedną, jedyną
odpowiedź – nie ma pieniędzy. Decyzję o
kandydowaniu na radnego podjąłem w 2009
roku, po tym jak na jednej z sesji Rady Miejskiej
przyjmowany był budżet na następny rok oraz
rozpatrywany projekt budowy drogi na odcinku
Wójtowo- Nikielkowo, który został odrzucony.
Uzasadnienie – brak kasy. O braku pieniędzy
moi sąsiedzi słyszą od wielu lat.
Jaki ma Pan pomysł na pozyskanie pieniędzy
i realizację tych inwestycji?
- Powiem tak. Ja, Andrzej Izdebski nie miałem
całej kwoty pieniędzy na budowę domu, ale
miałem pracę i dochody bieżące, więc wziąłem
kredyt. Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać
firmę, inwestować, biorą kredyty. Gmina ma też
dochody bieżące i obowiązek budowy obiektów
użyteczności społecznej. Wniosek jest więc taki;
aby gmina mogła inwestować w budowę dróg,
kanalizację czy świetlicę, a brakuje jej środków,
powinna sięgnąć po finansowanie zewnętrzne w
formie kredytów lub obligacji komunalnych. W
zaprezentowanym programie wyborczym
zaproponowałem emisję obligacji
komunalnych, ponieważ jednym z ograniczeń
ustawowych w kredytowaniu się przez
samorządy, jest współczynnik obsługi długu,
który określa, że całkowity roczny koszt obsługi
zadłużenia, czyli spłaty kapitału i wypłaty
odsetek, może stanowić maksymalnie 5%
dochodów Gminy. Przy finansowaniu w formie
kredytu bankowego, gdzie bezpośrednio po

uruchomieniu kredytu należy rozpocząć spłatę
kapitału i odsetek, ten wskaźnik zostałby szybko
przekroczony. Przy finansowaniu obligacjami
komunalnymi gmina spłacałaby tylko odsetki, a
dopiero po 5, 10 czy 15 latach zobowiązana
byłaby do wykupu obligacji.
Czy my jako Gmina Barczewo możemy
wyemitować obligacje?
- Gdy podczas spotkań wyborczych
przedstawiałem pomysł pozyskania obligacji
komunalnych mówiono mi – pan nie zna
realiów. Na taki krok może pozwolić sobie
Warszawa, Kraków, Poznań, Trójmiasto itp.
Otóż jest nieprawdą, że tylko wielcy mogą z
obligacji korzystać. Pozwolę sobie przytoczyć
kilka gmin wielkości Barczewa, które
wyemitowały obligacje komunalne. W 2010
roku Gmina Łapy wyemitowała obligacje
komunalne na kwotę 8 milionów złotych, w roku
2011 planuje aż 12 mln zł. Gmina Brzesko – 10,5
mln zł, Gmina Kcynia – 8 mln zł, Gmina Bytów
Wielkopolski – 7,7 mln zł. Gmina Drezdenko,
wypisz, wymaluj nasze drugie Barczewo pod
względem wielkości i wskaźników
budżetowych, wyemitowała 18 mln zł w trzech
transzach. A w naszym regionie dwukrotnie
mniejsze Gronowo Elbląskie zdecydowało się
na emisję obligacji w kwotę 2 miliony 160
tysięcy złotych. Odnosząc to do naszej
barczewskiej Gminy, która ma zadłużenie na
koniec 2010 roku 8,5 mln, a prognozowane na
2011 rok – 12,180 mln zł, można ostrożnie
założyć emisję obligacji na kwotę 13 mln zł. Do
tej kwoty może pozyskać w ramach dostępnych
programów unijnych i krajowych około 26 mln
zł i tworzymy w gminie inwestycje warte 40 mln
zł.
Dlaczego obligacje a nie kredyty?
- Obligacje komunalne to dobry sposób na
dodatkowe środki finansowe. Na taki sposób
finansowania inwestycji decyduje się coraz
więcej samorządów. Pozyskane w ten sposób
środki mogą zostać przeznaczone jako wkład w
inwestycję współfinansowaną ze środków
europejskich czy spłatę zaległych zobowiązań.
Obligacje mają lepsze zalety wobec kredytów.
Po pierwsze – elastyczność w dysponowaniu
środkami. W przypadku emisji obligacji bank
akceptuje ogólnie sformułowany cel emisji, w
ramach którego emitent, bez integracji banku
może finansować szereg cząstkowych zadań.
Gmina sama ustala warunki spłaty, ma dużą
swobodę w ustaleniu terminu emisji i terminu
Ciąg dalszy na str. 10

Informacja
Autora artykułu odsyłam do zapoznania się z ustawą o finansach publicznych , a szczególności z art. 233 , 242 ora art. 243 mówiącego o
ograniczeniach obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego przy uchwalaniu budżetu oraz relacji łącznej kwoty długu przypadającej w
roku budżetowym. W obecnym stanie prawnym nie jest istotne , jak wysoki jest poziom zadłużenie samorządu. Ważne natomiast jest , by
dysponować możliwościami spłaty zaciągniętych zobowiązań. W celu zagwarantowania naszego bezpieczeństwa finansowego na bieżąco
monitorowana jest zdolność kredytowa gminy. Kierując się tą zasadą oraz zdając sobie sprawę z konieczności dalszego rozwoju korzystamy jako
Gmina z dodatkowych źródeł finansowania zadań w postaci preferencyjnych pożyczek lub kredytów. W roku ubiegłym zaciągnęliśmy na
sfinansowanie deficytu budżetu długoterminowy kredyt w wysokości 5.000.000 zł oraz preferencyjną pożyczkę w wys. 160.000 zł. W roku
bieżącym planujemy dodatkowo zaciągnąć 5.190.000 zł kredytu oraz 340.000 zł pożyczki. Z obecną i planowaną sytuacja finansową gminy
zapoznani są wszyscy członkowie Rady Miejskiej - uchwała nr IV(19)2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku w spawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Barczewo na lata 2011-2014. Nie mam natomiast zamiaru dyskutować z autorem artykułu na temat co jest korzystniejsze
kredyt czy obligacje. Na ten temat napisano już setki polemik. Jedno jest pewne – i zaciągnięty kredyt i obligacje stanowią dług publiczny , który w
przyszłości musi zastać spłacony lub wykupiony. Przy obecnych liniach kredytowych to gminy ustalają karencje w spłatach kredytu , terminy spłat
rat kredytu itp. Zgadzam się z jednym – procedura emitowania obligacji jest znacznie łatwiejsza niż przeprowadzenie pełnego przetargu na
udzielenie gminie kredytu. Tylko ,że łatwiej nie zawsze znaczy korzystniej dla gminy.
Z wyrazami szacunku
Lech Jan Nitkowski - Burmistrz Barczewa
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Informacje

Relacja z obrad
Sesja Rady Miejskiej z 28 grudnia 2010 roku
Sesję, w której uczestniczyli wszyscy
radni, otworzył przewodniczący Zbigniew
Chlubicki. W tym wydaniu gazety zrelacjonuję
szczegółowo punkt 5 porządku obrad, którym
było Sprawozdanie Burmistrza Barczewa z
pracy pomiędzy sesjami.
Swoje wystąpienie burmistrz Lech
Nitkowski rozpoczął od życzeń świątecznych i
noworocznych, jakie napłynęły od partnerów i
przyjaciół gminy z kraju i zagranicy, a następnie
przeszedł do spraw gospodarczych. Powiedział
– był to okres krótki, ale pracowity. Nie wszystko
co planowaliśmy nam się udało. W dniu 22
grudnia nie udało się przeprowadzić przetargu na
odśnieżanie. Wpłynęła tylko jedna oferta na
wykonanie usługi, która nie była zgodna z
naszymi wymogami. Ze względów formalnych
przetarg został unieważniony. Ogłosiliśmy
nowy, zapraszając do jego udziału 12 naszych
podmiotów gospodarczych.
Spotkałem się z przedstawicielami
firmy „Węgrzyn i syn” Naliczyliśmy firmie kary
umowne w kwocie 91 tysięcy złotych z tytułu
niewywiązania się z umowy na rozbudowę
Miejskiej Przychodni Zdrowia w Barczewie.
Mamy też problem z firmą „Jasicki”,
wykonującą prace termomodernizacyjnej w
szkole podstawowej w Barczewie. Za
nieusunięte w terminie usterki pomimo usilnych
wezwań, naliczyliśmy firmie dotkliwe kary
pieniężne.
Spotkałem się z kierownictwem
Kombinatu Ogrodniczego w Łęgajnach.
Właściciele poinformowali mnie o planach
rozbudowy zakładu. Docelowo ma być
wybudowane 15 ha nowych nowoczesnych
szklarni. Pracę w tym zakładzie znajdą
mieszkańcy Łęgajn i okolicznych wsi.
Uczestniczyłem w spotkaniu
burmistrzów i wójtów Warmińskiego Związku
Gmin. Związek wystosował do prezydenta
Olsztyna zaproszenie, w którym zaproponował
gminie Olsztyn partnerskie działanie,
członkowstwo i 50% udział we wspólnych
przedsięwzięciach. Drugą połówkę wkładu
wnoszą pozostałe gminy powiatu olsztyńskiego.
Propozycja rokuje dobre perspektywy na
przyszłość.
Odbyliśmy spotkanie z
przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg i
Autostrad w Olsztynie. Zgodnie z najnowszą

Pieniądze na inwestycje
Ciąg dalszy ze str. 9

wykupu oraz ustalania wielkości transz .
Po drugie – swobodny czas kredytowania.
Emisja obligacji może oznaczać /jeśli tak to
określi emitent/ zaciągnięcie długu na znacznie
dłuższy czas niż finansowanie przez kredyt. Przy
kredycie bankowym wszystkie wskaźniki są
napięte. Gdy policzymy roczny koszt obsługi
długu, czyli odsetki i raty kapitałowe, to
jesteśmy blisko 5% wskaźnika zadłużenia.
Obligacje są odpowiedzią na ten 5% wskaźnik.
Po trzecie – karencja w spłacie rat kapitałowych.
Obligacje nie podlegają spłacie po emisji.
Oznacza to, że w pewnym okresie pokrywamy
wyłącznie koszty odsetek, wykup kapitału
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ustawą my jako gmina będziemy musieli przejąć
w utrzymanie 3,5 km modernizowanej drogi
krajowej nr 17, przedtem zwanej 16-stką
Dyrekcja zaproponowała, abyśmy przejęli w
utrzymanie ciąg drogi krajowej 17, na odcinku
7,4 km, biegnącej do granic gminy Biskupiec.
Oświadczyliśmy, że takie zobowiązanie jest dla
nas groźne i stawia nas w trudnej sytuacji. Lepiej
by było, gdyby ten obowiązek przejęła
Generalna Dyrekcja, a nasza gmina zapłaci za
usługi.
Ciekawe informacje uzyskałem od
pewnego doktoranta, piszącego pracę na temat
„Strefy podmiejskiej Olsztyna”. Praca
dokumentuje plan zagospodarowania
przestrzennego i decyzje o warunkach
zabudowy. Od autora dowiedzieliśmy się, że
gmina barczewska ma największe tereny objęte
tym planem, pośród 6 gmin podolsztyńskich
Nasz obszar wynosi 2744 ha, Stawigudy – 1926
ha, Dywit – 1322 ha. Te 3 gminy są dominujące i
obejmują 53% całej strefy.
Wcześniej 23 listopada odbyło się
spotkanie przedsiębiorców reprezentujących 12
podmiotów gospodarczych. Wymieniliśmy się
poglądami w zakresie budownictwa.
Przedsiębiorcy zaprezentowali posiadający
potencjał sprzętowy do odśnieżania dróg w
gminie.
Z pracy w Komisariacie Policji w
Barczewie odchodzi komendant Robert
Ostaszewski, który został przeniesiony do pracy
w Olsztynku. Jak zapewnił mnie Komendant
Miejski Policji w Olsztynie Andrzej Góźdź,
nowy komendant komisariatu zostanie
wyłoniony w drodze konkursu.
23 grudnia otrzymaliśmy z Urzędu
Marszałkowskiego informację o pozytywnym
zakończeniu weryfikacji wniosku o rozliczenie
inwestycji wodnej w Bartołtach Wielkich.
Kwota milion osiem tysięcy złotych jako zwrot
środków wcześniej wyłożonych na tę inwestycję
wpłynęła na nasze konto. Otrzymaliśmy też
dofinansowanie w kwocie 498 tysięcy złotych na
remont ulicy Granicznej w 2011 roku.
Starostwo Powiatowe w Olsztynie
powiadomiło nas o budowie w Barczewie sieci
szerokopasmowej. Wykonawcą będzie firma
„Macrosat”. Finansowanie ze środków unijnych.
Sieć przewodowa będzie położona na
przestrzeni od miejscowości Wrócikowo, przez
nastąpi po tym okresie. Zakładam, że będzie
prosperita i Gmina będzie miała własne środki
na wykup. Jeżeli nie, to część tematów można
„zrolować”, wyemitować nowe obligacje
spłacają stare.
Po czwarte – procedura emitowania obligacji nie
jest trudna. Tok postępowania określają
odpowiednie przepisy o obligacjach.
Po piąte – aspekty marketingowe. Gmina
uzyskuje dobry PR. Zaczyna się mówić dobrze o
takiej Gminie.
Panie dyrektorze, jak to zrobić?
- Panie redaktorze. Decyzję o emisji obligacji
podejmuje Rada Miejska, zgodnie z art. 18 ust 2
pkt. 9 lit. b Ustawy o samorządzie gminnym.
Ona i tylko ona jest do tego upoważniona, nie
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Osiedle Słoneczne, do wsi Ruszajny. Po
wybudowaniu tej sieci będzie możliwość
zainstalowania na jej bazie monitoringu miasta.
W sprawach kulturalno-oświatowych
28 grudnia, w godzinach popołudniowych
odbyła się uroczystość podsumowania „Roku
Nowowiejskiego” w Barczewie.
W tym samym dniu odbył się konkurs na
stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu
Oświaty i Zdrowia w Barczewie. Zgłosiło się 6
osób aplikujących na to stanowisko. Wygrała
pani Hanna Chyżyńska dyrektor szkoły
podstawowej z Bartołt Wielkich.
Jan Krakowiak
Budżet Gminy na rok 2011
Na grudniowej sesji nowa Rady Miejskiej
zajęła się zatwierdzeniu prowizorium
budżetowego, uchwalonego przez byłą Radę.
Rada podjęła uchwałę zatwierdzającą
projekt wydatków, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego 2010.
Niewygasające wydatki gminy są to pieniądze,
które muszą się znaleźć w budżecie aby
dokończyć rozpoczętą inwestycję
Drugim ważnym przyjętym
dokumentem była uchwała „Wieloletnia
prognoza finansowa gminy Barczewo na lata
2011-2014”. Projekt przedstawiła skarbnik pani
Dorota Kondratowicz. Wyjaśniając zawiłości
zapisu uchwały pani skarbnik powiedziała
między innymi – jest to nowość zgodna z ustawą
o finansach publicznych 2009 roku, która nie
Ciąg dalszy na str. 11

burmistrz, skarbnik, czy sekretarz. Rada jest
zbiorowiskiem ludzi reprezentujących rożne
postulaty swoich wyborców. Sami radni muszą
się dogadać i policzyć ile pieniędzy potrzeba aby
zrealizować to, co sobie założyli i podjąć decyzję
o emisji obligacji. Po podjęciu decyzji, burmistrz
i skarbnik, wykonując uchwałę, powinni zadbać
ażeby został wybrany najlepszy oferujący, czyli
instytucja, która najlepiej uplasuje, czyli sprzeda
obligacje. Jeżeli radni za 4 lata chcą się czymś
pochwalić ze swojej pracy przed wyborcami,
decyzję o emisji muszą podjąć teraz. Oczywiście
jeśli radni i włodarze gminy będą mieli jakieś
pytania, pozostaję do ich dyspozycji.
Jan Krakowiak

Informacje
FUNDUSZ SOŁECKI ZADANIA PRZEWODZIANE DO REALIZACJI W 2011 ROKU
1.Barczewko
1.Organizacja festynu wiejskiego -2 000,00
2. Zakup materiałów do budo wiaty przystankowej -3 000,00
3. Zakup drzewek i krzewów -1 500,00
4. Zakup opału do ogrzewania sali wiejskiej - 1 500,00
5. Zakup żwiru na boisko - 500,00
6.Zakup i transport mieszanki żwirowo kamiennej do
remontu drogi gminnej - 7 013,00
7. Wynajem koparko spycharki do zniwelowania działki
pod boisko - 500,00
2.Bartołty Wielkie
1. Zakup kosiarki i podkaszarki spalinowej - 3 500,00
2. Zakup drzewek i krzewów - 1 500,00
3. Organizacja festynu - 1 000,00
4. Naprawa zniszczonych przedmiotów - 3 888,00
3.Bark
1. Modernizacja i ulepszenie drogi gminnej Bark Łęgajny - 5 300,00
4. Biedowo
1. Rekultywacja terenu posianie trawy i przygotowanie
miejsca na ognisko - 800,00
2. Ogrodzenie placu - 800,00
3. Budowa zadaszenia /grzybek z ławkami i stołem/ - 4 500,00
4. Zakup sadzonek iglaków - 225,00
5. Jedzbark
1. Integracja społeczności wiejskiej w tym zakup plandeki, słupów i desek, akcesoriów/halogeny,
przedłużacze, wtyki elektryczne, itp./ do zadaszenia sceny/ - 2 000,00
2. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt gospodarczy i AGD w tym zakup mebli kuchennych, stołów i
krzeseł, kuchni elektrycznej, zlewozmywak z baterią ii naczyń - 7 242,00
6. Kaplityny
1.Zakup 3 pojemników do selekcji odpadów plastikowych - 2.400,00 zł
2.Zakup 2 wiat drewnianych o wym. 6mx2mx1mzadaszonych - 4.000,00 zł.
3.Zakup 2 tablic/gablot ogłoszeniowych drewnianych lub aluminiowych - 2.400,00 zł
7. Kierzliny
1. Budowa wiaty drewnianej - 7.483,00 zł
8. Kromerowo
1. Remont drogi gminnej - 7.700,00 zł.
9. Kronowo
1.Zakup kosiarki - 1.964,00 zł.
Ciąg dalszy na str. 12
Sesja Rady Miejskiej z 28 grudnia 2010 roku
Ciąg dalszy ze str. 10

pozwala gminie na uchwalanie rocznego
budżetu bez wcześniejszego uchwalenia tego
dokumentu. Dokument ten przedstawia
prognozę całkowitej spłaty długu zaciągniętego
na określony cel z wyszczególnieniem daty
spłaty ostatniej raty. W tej prognozie za
podstawę bierzemy pod uwagę dochody
historyczne a także bieżące jakie planujemy w
latach 2011-2013, w porównaniu do projektuj
następnego roku. Do 2013 roku obowiązuje nas
ustawa, wg której zadłużanie gminy nie może
przekroczyć 60% dochodu gminy. Wieloletnią
prognozę finansową opracowujemy dlatego, że
musimy się dostosować do nowych wskaźników
jakie będą obowiązywały w przyszłości. Po 2013
roku zadłużanie gminy zależne będzie od

wzrostu dochodów. Im różnica pomiędzy
dochodami i wydatkami bieżącymi będzie
większa, to zadłużanie może rosnąć. Uchwałę
wraz z załącznikami Rada przyjęła jednogłośnie.
W słowie wstępnym rekomendującym
budżet Radzie Miejskiej, burmistrz Lech
Nitkowski powiedział – tylu wniosków, które
napłynęły do budżetu gminy na rok 2011 od
radnych
i sołtysów, nigdy nie było. Po
przeprowadzeniu analizy finansowej
sporządzonej dokumentacji wartość
realizacyjną oceniam na kwotę 70 milionów
złotych. Ja osobiście z tej formy i zawartych
zapisów w budżecie nie jestem zadowolony.
Pomysłów jest tam więcej, niż możliwości
finansowych. Środki bieżące zostały podzielone
na tyle, na ile pozwalały możliwości finansowe.
Do dochodów dopasowaliśmy wydatki.
Największe wydatki związane są z oświatą. One
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były i będą. Nasze nadzieje zostały rozdmuchane
przez pieniądze unijne. Niektórym osobom
wydaje się, że pieniądze te leżą na ziemi, tylko
wystarczy je podnieść. Nic bardziej błędnego.
Sięgając po pieniądze unijne musimy inaczej
procesować niż dotychczas. Liczyć na punkty
premiujące dane zadanie inwestycyjne,
grupować i komasować w jednym projekcie
rożne zadania z kilku miejscowości.
Powinniśmy usiąść do stołu i razem
zadecydować, które inwestycje należy zrobić,
które rozłożyć na raty i etapować je.
W dyskusji przewodniczący Komisji
Spraw Gospodarczych i Mieszkaniowych radny
Edward Maciejewski zaproponował
rozwiązanie. Złożył wniosek, by w pierwszych
miesiącach 2011 roku burmistrz i radni
przystąpili do nowelizacji zatwierdzonego
budżetu.
Jan Krakowiak
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Sport / Informacje
KOMUNIKAT

III Edycji Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego
w Siatkówce Kobiet
Impreza dofinansowana w znacznym stopniu ze środków Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
W dniu 11 grudnia 2010 r. w hali
sportowej Gimnazjum nr 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie zorganizowano
zawody sportowe w ramach III Edycji
Mistrzostw Powiatu Olsztyńskiego w Siatkówce
Kobiet. Do udziału w imprezie zgłosiło się 8
reprezentacji gminnych. Ostatecznie udział w
zawodach wzięło 6 drużyn reprezentujących
gminy: Dywity, Jonkowo, Biskupiec, Purda,
Barczewo - 2 drużyny.
Organizatorami i współorganizatorami
Mistrzostw byli: Rada Sportu Powiatu
Olsztyńskiego, Gminne Zrzeszenie LZS w
Barczewie, Gimnazjum 1 im. Ziemi
Warmińskiej w Barczewie, Urząd Gminy w
Purdzie, Stowarzyszenie Sportowe Gminy
Purda.
Turniej rozgrywano systemem każdy z
każdym. Do kolejnych gier awansowały po 2
drużyny z grupy.
Grupa "A" - wyniki:
Gmina Jonkowo - Gmina Biskupiec
2:1
Gmina Dywity - Gmina Biskupiec
1:2
Gmina Jonkowo - Gmina Dywity
1:2
O kolejności w grupie A decydowały różnice
małych punktów
Grupa "B" - wyniki:
Gmina Barczewo - Gmina Purda
2:0
Gmina Purda - UKS "GALA"

Barczewo
UKS "GALA" Barczewo - Gmina
Barczewo

0:2
2:0

MECZE PÓŁFINAŁOWE
Gmina Jonkowo - Gmina Barczewo 1:2 (17:25,
25:23, 12:15)
UKS "GALA" Barczewo - Gmina Dywity 2:0
(25:17, 25:19)
Mecz o III miejsce
Gmina Jonkowo - Gmina Dywity 2:0 (26:24,
25:13)
Mecz finałowy o I miejsce
UKS "GALA" Barczewo - Gmina Barczewo
2:0 (26:24, 25:20)
Najwszechstronniejszą zawodniczką
Mistrzostw Powiatu wybrano Monikę
Adamczyk - UKS "GALA" Barczewo.
Kolejne wyróżnienia:
 Izabela Naczk - Gmina Jonkowo
 Kinga Żakiewicz - Gmina Dywity
 Elżbieta Mika - Gmina Barczewo
 Dominika Kacperska - UKS "GALA"
Barczewo
wyróżnienie specjalne
Anna Lewońko - Gmina Dywity

Sędziowie i pomoc sędziowska:
Leszek Wilczopolski, Jarosław Bonus, Sebastian
Jóźwiak, Joanna i Dominika Bonus, Julia
Szweczyk, Adrian Adamczyk, pomoc
medyczna: Natalia Żyźniewska, pomoc
organizacyjna i techniczna: Ireneusz Sosnowski,
Ewa Szumacher, Józef Szczepaniak, Kazimierz
Zera, Jarosław Bonus, Sebastian Jóźwiak.
Wszystkie zespoły uczestniczące w
zawodach otrzymały: puchary, dyplomy,
upomoinki, gadżety, napoje, słodycze. Trzy
najlepsze zespoły otrzymały pamiątkowe
medale, wyróżnione zawodniczki - statuetkę,
upominki.
Pomoc finansowa, rzeczowa i
organizacyjna: Starostwo Powiatowe w
Olsztynie, Urząd Gminy w Purdzie, Piotr Duda radny Powiatu, Związek Gmin WarmińskoMazurskich, Wydział Promocji, Informacji i
Rozwoju Starostwa, Wydział Kultury, Promocji
i Turystyki Urzędu Miasta w Olsztynie. Rada
Sportu Powiatu Olsztyńskiego, Gimnazjum im.
Ziemi Warmińskiej w Barczewie, Gminne
Zrzeszenie LZS w Barczewie, Stowarzyszenie
Sportowe Gminy Purda.
Organizatorzy w imieniu wszystkich
uczestników składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia
tur n ieju o r az w s p ar cia f in ans o w eg o,
rzeczowego itp.
Opracował: Ryszard Żyźniewski
Sporządziła: Katarzyna Gejda
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2.Niwelacja terenu boiska transport i zakup ziemi - 12.000,00 zł.
10. Krupoliny
1.Zakup zjeżdżalni i sprężynowca na plac zabaw i utworzenie terenu zielonego
wokół placu zabaw - 6.800,00 zł.
2.Organizacja imprezy z okazji „Dnia Dziecka" - 500,00 zł.
11. Lamkowo
1. Wykonanie ogrodzenia Wiejskiego Placu Rekreacyjnego - 14.499,00 zł.
12. Leszno
1. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw dla dzieci i boisko - 6.960,00 zł.
13. Łapka
1. Naprawa nawierzchni drogi 231/2 - 7.104,00 zł
14. Łęgajny
1.Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw - 13.272,00 zł.
2.Organizacja 2 imprez na powietrzu /prowadzenie i wynajem sprzętu nagłaśniającego - 1.000,00 zł.
3.Wykonanie nawierzchni murawy boiska do gry w piłkę - 6.000,00 zł.
4.Zakup koszy ulicznych - 2.000,00 zł.
15. Maruny
Brak wniosku
16. Mokiny
1.Dofinansowanie organizacji imprezy cyklicznej pt. „ Przystanek donikąd" - 2.193,00 zł.
2.Zakup kosiarki i kosy spalinowej - 5.000,00 zł.
17. Nikielkowo
1.Organizacja festynu /zespoły muzyczne, nagłośnienie, energia elektryczna, - 7.000,00 zł.
2.Zakup wyposażenia do świetlicy i wydatki na bieżące utworzenie świetlicy - 4.373,00 zł.
3.Zakup koszy ulicznych i opłacanie ich wywozu - 1.500,00 zł.
12
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Informacje
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Nr 0151/2/11 z dnia 4 stycznia 2011 r.
Burmistrz Barczewa ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań Samorządu Gminy Barczewo w 2011 roku poprzez organizacje pozarządowe oraz podmioty
wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie art. 11 ust. 2 z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz w
związku z Uchwałą NR LVIII/435/10 RADY MIEJSKIEJ W BARCZEWIE z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu
współpracy gminy Barczewo z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok,
Burmistrz Barczewa ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania:
§1
Rodzaje zadań
Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego.
Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalnej „Warmia Gaudet et Cantat”
Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny młodych artystów z
terenu gminy Barczewo.
W ramach realizacji zadań wspierane będą projekty i wydarzenia artystyczne prezentujące różnorodne dziedziny kultury i sztuki: festiwale, przeglądy,
konkursy, wystawy, koncerty i wydarzenia promujące dorobek kulturalny gminy.
Organizacja integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących gminę
Barczewo i jej walory turystyczne.
Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów.
Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę
Barczewo.
W ramach realizacji zadań wspierane będą projekty upowszechniające kulturę fizyczną w środowisku młodzieży szkolnej oraz promujące sport i gminę.
§2
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań Organizacja Międzynarodowego festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego.
W 2011 roku przeznacza się kwotę w wysokości 30 000,00 zł
W 2010 roku przeznaczona została kwota w wysokości 25 000,00 zł.
Organizacja cyklu letnich koncertów muzyki wokalnej „Warmia Gaudet et Cantat”.
W 2011 roku przeznacza się kwotę w wysokości 10 000,00 zł
W 2010 roku przeznaczona została kwota w wysokości 10 000,00 zł.
Wsparcie realizacji działań w zakresie kultury, tradycji, zwyczajów ludowych oraz wystaw ukazujących dorobek artystyczny młodych artystów z terenu
gminy Barczewo.
W 2011 roku przeznacza się kwotę w wysokości 9 500,00 zł.
W/w zadanie nie było realizowane w 2010 r.
Organizacja integracyjnych imprez sportowych, rekreacyjnych lub szkoleniowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym promujących gminę Barczewo i jej
walory turystyczne.
W 2011 roku przeznacza się kwotę w wysokości 21 500,00 zł
W 2010 roku przeznaczono kwotę w wysokości 15 430,00 zł.
Propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży wraz z organizacją wyścigów.
W 2011 roku przeznacza się kwotę w wysokości 20 000,00 zł.
W 2010 roku przeznaczono kwotę w wysokości 20 000,00 zł.
Prowadzenie szkoleń sportowych w różnych grupach wiekowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach promujących sport i gminę Barczewo.
W 2011 roku przeznacza się kwotę w wysokości 120 000,00 zł.
W 2010 roku przeznaczono kwotę w wysokości 95 000,00 zł.
§3
Zasady przyznawania dotacji
Termin i warunki składania ofert.
1. Do konkursu mogą przystąpić:
1)Organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące
działalność w sferze zadań wymienionych w ogłoszeniu.
2)Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i
wyznania - jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem partii politycznych,
związków zawodowych i
organizacji pracodawców, samorządów zawodowych oraz fundacji utworzonych przez partie polityczne.
3)Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.
4)Spółdzielnie socjalne.
5)Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów
ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. O kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które nie działają w celu
osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku pomiędzy swoich
członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2. Oferty realizacji zadania publicznego należy sporządzić według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru ofert realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2005 r. Nr 264, poz. 2207).
3. Wzory oferty i sprawozdania można odebrać u Pełnomocnika Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miejskim w Barczewie
(Plac Ratuszowy 1). Wzór oferty i sprawozdania jest również dostępny na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Barczewie w zakładce Organizacje Pozarządowe.
Ciąg dalszy na str. 14
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Informacje
Ciąg dalszy ze str. 12

Oferty dotyczące wsparcia realizacji ww. zadań należy złożyć do dnia 27 stycznia 2011 roku.
W przypadku ofert przesyłanych pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w zamkniętych kopertach - na kopercie należy napisać nazwę zadania oraz
wymienić podmiot składający ofertę.
4. Oferta winna zawierać:
1) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji zawierający opis planowanego działania.
2) Informacje o terminie i miejscu realizacji zadania.
3) Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania.
4) Informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
5) Informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania.
6) Informację o wysokości środków własnych finansowych i rzeczowych albo pozyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł.
7) Komplet załączników:
A. Aktualny statut podmiotu składającego ofertę.
B. Aktualny odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu składającego ofertę i
prowadzonej przez niego działalności.
C. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok lub - w przypadku dotychczasowej krótszej
działalności - za okres tej działalności.
5.Wybór oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
1) Merytoryczna wartość oferty, jej atrakcyjność, innowacyjność i różnorodność (na ile zadanie wzbogaca ofertę kulturalną ).
2) Adresaci i liczba osób objętych ofertą.
3) Wysokość udziału środków własnych organizacji, który nie może być niższy od 20% kosztów całkowitych zadania (w tym
minimum 10% własnych środków finansowych).
4) Osiągnięcia i doświadczenie podmiotu składającego ofertę w realizacji proponowanego lub podobnego projektu, kompetencje,
doświadczenie organizacyjne realizatorów.
5) Zgodność oferty ze statutem i innymi dokumentami źródłowymi dotyczącymi podmiotu składającego ofertę.
6) Dotychczasowa współpraca oferenta z samorządem, innymi instytucjami publicznymi w tym rzetelność i terminowość wykonywania,
i rozliczania zadań finansowanych z budżetu Gminy Barczewo.
7) Rodzaj i celowość planowanych kosztów, w tym wnioskowanej dotacji, jak również wkładu własnego i środków pochodzących z
innych
źródeł, także w porównaniu z możliwymi do uzyskania efektami merytorycznymi i rzeczowymi.
8) Zadania muszą być zrealizowane w 2011 roku.
6. Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, a także oferty złożone po terminie pozostają bez
rozpatrzenia.
7. Oceny złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa, konkurs rozstrzyga Burmistrz Barczewa, który dokonuje wyboru ofert najlepiej służących realizacji
zadania.
Komisja konkursowa ocenia oferty według Karty Oceny Oferty stanowiącej załącznik 2a do Regulaminu pracy Komisji zgodnie z Uchwałą nr XVII(119)07
Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy pomiędzy samorządowymi władzami Gminy
Barczewo z organizacjami pozarządowymi.(karta ocen znajduje się w na BIP Urzędu Miejskiego w Barczewie zakładka Organizacje Pozarządowe).
8. Komisja Konkursowa może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia przez podmiot, w określonym przez Komisję terminie, dodatkowych wyjaśnień,
informacji lub dokumentów dotyczących złożonej oferty.
9. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 28 lutego 2011 r.
10. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barczewie.
11. Konkurs zostanie rozstrzygnięty, jeżeli zostanie zgłoszona przynajmniej jedna oferta.
§4
Warunki przyznawania dotacji
1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie
zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
Informacje dodatkowe
1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa zawierana pomiędzy Urzędem Miejskim w Barczewie
reprezentowanym przez Burmistrza Barczewa a wyłonionym w konkursie podmiotem.
2. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany pod rygorem rozwiązania umowy zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach,
zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, materiałach promocyjnych i reklamowych, wykazach sponsorów,
informacji o tym, że zadanie jest dotowane przez Urząd Miejski w Barczewie.
3. Informacje o dotowaniu zadania winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.
4. Nie będą przyznawane dotacje na realizację bieżących zadań statutowych organizacji pozarządowych i innych podmiotów. Dotacje nie będą przyznawane
również na wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją danego zadania.
5.Ponadto koszty, które nie będą pokrywane w ramach dotacji to:
1) Budowa, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarcza.
2) Pokrycie deficytu działalności organizacji.
3) Wsteczne finansowanie projektów.
4) Pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji (chyba, że stanowi niezbędny element w realizacji projektu).
5) Działalność polityczna i religijna.
6) Przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.
7) Wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych.
6. Podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Gminy Barczewo jest zobowiązany do:
1) Poddania się kontroli i ocenie realizacji zadania.
2) Składania sprawozdań z realizacji zadania.
3) Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
4) Dostarczenia na wezwanie oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli
prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej.
7. W rozliczeniu dotacji nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
8. Oferty można konsultować u Pełnomocnika Burmistrza ds. Organizacji Pozarządowych w Urzędzie Miejskim w Barczewie, Plac Ratuszowy 1,
tel.: 89 5148439 wew. 15.
9. Przewiduje się wybór kilku ofert spełniających warunki konkursu.

12

GAZETA SAMORZĄDOWA 1(209) styczeń 2011

