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Humor w obiektywie

OGŁOSZENIE
Dnia 15 października 2012 roku w siedzibie
Mazurskiego Banku Spółdzielczego przy ul.
Mickiewicza 40 w Barczewie (II piętro,
naprzeciwko Urzędu Miasta) uruchomiony
został Punkt Konsultacyjny. Przyjmowane są w
nim osoby zainteresowane aktem notarialnym
dotyczącym: kupna, darowizny, sporządzenia
testamentu, pełnomocnictwa, poświadczenia
własnoręczności podpisu, przeprowadzenia
postępowania spadkowego po zmarłej osobie.
Po przygotowaniu niezbędnych dokumentów
projekt aktu notarialnego zostaje sporządzony
i odczytany.
Porady dotyczące aktu notarialnego są
bezpłatne.
Dodatkowo w punkcie świadczone są usługi,
w szczególności dotyczące spraw z zakresu
prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.
Dla ustalenia terminów spotkań podaję
numery telefonów: 881628210, 536307671
Halina Milewska

“Nie taki grzyb straszny”

fot. Barbara Kosowska

Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie pilnie poszukuje wolontariusza do prowadzenia prac biurowych w siedzibie
stowarzyszenia. Obsługa komputerów, prowadzenie innych prac biurowych codziennie w godzinach 10 – 13.
Kontakt telefoniczny – 605 431 837 : 515 501 369 lub w siedzibie SIO w Barczewie, ul. Mickiewicza 40.
Prezes Zarządu SIO Danuta Zielonka

- 5 października na Osiedlu Słonecznym w Barczewie dokonano kradzieży samochodu
Volkswagen Sharan o wartości szacunkowej 25
tyś. złotych. Kradzieży dokonał nieznany
sprawca w nocy z 4 na 5 października.
- 6 października znany już policji sprawca,
członek rodziny pokrzywdzonego właściciela,
dokonał kradzieży jego samochodu Volkswagen
Golf. Sprawca, młody chłopak najpierw ukradł
swemu wujowi portfel z kluczykami, a następnie
uruchomił pojazd i udał się na przejażdżkę po
ulicach Barczewa. Policja odzyskała samochód
i przekazała właścicielowi.
- 7 października, policja podczas rutynowej
kontroli zatrzymała pijanego kierowcę, właściciela Fiata Punto.
- 9 października w Wipsowie doszło do spalenia
dachu na budynki mieszkalnym. Przyczyną
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Komunikat Barczewskiej Policji.
Policja ostrzega, że na terenie naszego
województwa pojawili się oszuści, którzy
znaną metodą „na wnuczka” wyłudzają

pieniądze od starszych osób. Dotychczas w Olsztynie odnotowano trzy przypadki oszustwa,
w tym jeden na znaczną sumę. Metoda oszustwa
jest następująca. Najczęściej szajka oszustów
najpierw informuje przez telefon wytypowane
osoby, o tym, że ich wnuczek miał wypadek
samochodowy i potrzebuje w związku z tym
pieniędzy. Telefonujący oszust ma łatwość
nawiązywania rozmowy, jest przekonujący
i potrafi od swego rozmówcy wyciągnąć dane
osobowe wnuczka. Często osoby wyłudzające
podszywają się pod policjantów działających po
cywilnemu, pragnących pomóc ofierze
wypadku. Dziadkowie o tym, że zostali
oszukani dowiadują się po kilku dniach.
W kontaktach tego typu najlepiej kierować się
ograniczonym zaufaniem do składanej
propozycji.
Policja ostrzega, że pod żadnym pozorem
nie można przekazywać pieniędzy. Najlepiej
o fakcie nawiązania kontaktu w sprawie
„pomocy dla wnuczka” powiadomić miejscową
policję.
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pożaru była nieszczelność przewodu kominowego.
- 11 października policja otrzymała informację
o tym, że na targowisku przy Ratuszu
dokonano kradzieży przewodów elektrycznych instalacji oświetleniowej. Stoiska
stanowiły obiekty zrewitalizowanej starówki
miasta.
- 20 października w Barczewie kierowca Opla
Vektry został złapany na jeździe po pijanemu.
- 26 października w Barczewie w domu przy
ulicy Mickiewicza miał miejsce wybuch butli
gazowej. Nikomu z domowników nic się nie
stało.
- W październiku zatrzymano 7 dowodów
rejestracyjnych pojazdów, 2 prawa jazdy oraz
5 osób poszukiwanych listem gończym.
Zebrał Jan Krakowiak
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Wydarzenia
200- lecie Zakładu Karnego w Barczewie
„Pamięci więźniów politycznych walczących o wolną i demokratyczną Polskę”
„…Na wyznaczonym miejscu zbudowano klasztor i osadzono w nim braci mniejszych tzw.
franciszkanów. Biskupi oddali im jeszcze areał na ogród i łąki oraz prawo do łowienia ryb
w pobliskich akwenach. Za datę przeznaczenia budynków na więzienie wielu historyków przyjmuje
rok 1812, kiedy to władze pruskie wbrew propozycji Biskupa Warmińskiego Józefa von
Hohenzollerna „umieściły tam więzienie”….”
26 października 2012 roku w Zakładzie kulturalnych, służby zdrowia z terenu BarKarnym w Barczewie odbyły się uroczystości czewa, Lecha Jana Nitkowskiego burmistrza
związane z obchodami 200-lecia funkcjono- oraz Macieja Leszczyńskiego burmistrza
wania więzienia oraz z poświęcenia tablicy Jezioran, przedstawicieli sądownictwa,
pamiątkowej. Początek uroczystości miał prokuratur, przedstawicieli służb mundumiejsce w kościele Św. Anny w Barczewie, rowych: wojska, policji, straży pożarnej, straży
gdzie dyrektor Zakładu Karnego ppłk Krzysztof granicznej, straży miejskiej i inspekcji
Strzyżewski przed liturgią nadmienił, że transportu drogowego, przedstawicieli
obchody rocznicy powstania więzienia olsztyńskich szkół wyższych, a szczególnie dr
w Barczewie stały się okazją do refleksji, Francesco Fontana, sędziego i wykładowcę
pochylenia się nad cierpieniem i ofiarą tych Uniwersytetu w Mediolanie, Janusza Cygańwszystkich, dla których takie wartości jak skiego dyrektora Muzeum Warmii i Mazur,
wolność, niepodległość i demokracja warte były przedstawicieli Niezależnego Samorządowego
największych poświęceń. W imieniu Danuty Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i PraZielonki przewodniczącej Stowarzyszenia cowników Więziennictwa, dyrektorów aresztów

Fot. W. Zenderowski

Inicjatyw Obywatelskich, płk Andrzeja Bartkiewicza dyrektora Okręgowej Służby Więziennej
w Olsztynie i swoim własnym przywitał
zaproszonych gości. Uroczystość rozpoczęła
msza święta pod przewodnictwem ks. abp dr
Wojciecha Ziemby Metropolity Warmińskiego.
Wzięli w niej udział: Stanisław Chmielewski
wiceminister Sprawiedliwości, gen. Jacek
Włodarski Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Lidia Staroń posłanka na Sejm, Marian
Podziewski wojewoda warmińsko-mazurski,
więźniowie polityczni okresu stalinowskiego na
czele z Tadeuszem Orzołem przewodniczącym
Stowarzyszenia byłych Więźniów Politycznych,
Edward Purkiewicz, Józef Daszczyński,
Władysław Piotrowski i Stanisław Brodacki.
Nie zabrakło działaczy opozycyjnych okresu
PRL: Stefana Niesiołowskiego Wicemarszałka
Sejmu RP, Andrzeja Czumy byłego Ministra
Sprawiedliwości, Andrzeja Słowika byłego
Wiceministra Pracy i Polityki Socjalnej i Jerzego
Kropiwnickiego byłego Prezydenta Łodzi,
a także księży i kapelanów więziennych wszystkich wyznań, na co dzień współpracujących ze
służbą więzienną. Przedstawicieli samorządu
i instytucji samorządowych, szkół i placówek

śledczych i zakładów karnych okręgu olsztyńskiego, pracowników cywilnych i funkcjonariuszy służby więziennej Zakładu Karnego
w Barczewie oraz wszystkich pozostałych
przybyłych na uroczystość.
Przed liturgią ks. kan. Marek Paszkowski –
proboszcz parafii św. Anny przywitał duchownych, którzy pod przewodnictwem ks. abp dr
Wojciecha Ziemby celebrowali uroczystość: ks.
Infułata dr Juliana Żołnierkiewicza, Naczelnego
Kapelana Więziennictwa, ks. Prałata dr Pawła
Wojtasa wiceprezydenta Międzynarodowej

Fot. Archiwum CKiPG
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Komisji Katolickiego Duszpasterstwa Więziennego oraz kapelanów więziennych jednostek
penitencjarnych okręgu olsztyńskiego.
Odświętnym charakterem podkreślającym
obchody było wprowadzenie do kościoła
pocztów sztandarowych: Urzędu Miejskiego
w Barczewie, Zakładu Karnego w Barczewie
oraz kompanii honorowej Służby Więziennej
okręgu olsztyńskiego. W klimat obchodów
uczestników uroczystości wprowadził działający przy Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie, chór „Moderato” pod dyrekcją
Danuty Nowakowskiej.
Po uroczystościach kościelnych poczty
sztandarowe w asyście Kompanii Honorowej
Służby Więziennej, duchowieństwa, zaproszonych gości i mieszkańców przemaszerowały
z kościoła św. Anny na plac przed Zakładem
Karnym, gdzie głównym elementem obchodów
200 – lecia Zakładu Karnego w Barczewie było
odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej
byłym więźniom politycznym przetrzymywanym w tutejszym więzieniu. Przed aktem
odsłonięcia tablicy przypomniano, że sama idea
ufundowania tablicy pamiątkowej zrodziła się
z potrzeby uhonorowania osób więzionych
w barczewskim zakładzie za przekonania polityczne. Gotowość do poświęceń i czyny ludzi
niegodzących się z otaczającą rzeczywistością,
mających odwagę przeciwstawić się ówczesnej
władzy, dały początek późniejszym demokratycznym zmianom ustrojowym.
Aktu odsłonięcia tablicy pamiątkowej na
murze Zakładu Karnego dokonał Marian
Podziewski wojewoda warmińsko-mazurski. Jej
poświęcenia w asyście byłych więźniów
politycznych, wiceministra Sprawiedliwości
i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
dokonał ks. abp dr Wojciech Ziemba Metropolita Warmiński . Kompania Honorowa Służby
Więziennej oddała salwę honorową. Pod tablicą
złożono wiązanki kwiatów. Lokalnym akcentem
uroczystości było odegranie przez hejnalistów
„Roty”, skomponowanej przez urodzonego
w Barczewie Feliksa Nowowiejskiego.
Treść tablicy:
„PAMIĘCI WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH
WALCZĄCYCH O WOLNĄ I
DEMOKRATYCZNĄ POLSKĘ WIĘZIONYCH
W LATACH 1946-1989 W ZAKŁADZIE
KARNYM W BARCZEWIE”
FUNKCJONARIUSZE, PRACOWNICY,
NSZZFiPW ORAZ MIESZKAŃCY MIASTA W
DWUSETNĄ ROCZNICĘ ZAKŁADU
KARNEGO. BARCZEWO AD. 2012.
Inicjatorami ufundowania tablicy pamiątkowej byli: Dyrekcja Zakładu Karnego w Barczewie, Zarząd Terenowy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy
Zakładzie Karnym w Barczewie oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie. Autorami projektu było dwóch młodych
funkcjonariuszy barczewskiego Zakładu Karnego w Barczewie.
Następnie uczestnicy uroczystości przeszli
do dawnego kościoła ewangelicko-augsburskiego przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie mieli
Ciąg dalszy na str. 4
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Wydarzenia

200 lat Zakładu karnego w Barczewie „Przestrzeń więzienna”
W program z 26 października 2012 r., na 200
– lecie Zakładu Karnego w Barczewie wpisana
była niecodzienna wystawa pt. „Przestrzeń
więzienia. 200 lat Zakładu Karnego w Barczewie, przygotowana w dawnym kościele
ewangelicko-augsburskim przy ul. Grunwaldzkiej. W zorganizowaniu wystawy, na którą
złożyły się obiekty z prywatnej kolekcji mjr
Jacka Moczulskiego – funkcjonariusza
barczewskiej jednostki, pomogli pracownicy
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Dzięki
nim udało się stworzyć coś w rodzaju „Muzeum
Więziennictwa”. Była to prawdziwa lekcja
historii więziennictwa dla zwiedzających,
a szczególnie dla młodych funkcjonariuszy SW,
którzy tylko z lektury lub opowiadań starszych
kolegów znają historię tamtych lat. Ekspozycje
podzielone tematycznie tworzyły całość.
Wystawione eksponaty, na które składały się
mapy, plany obiektów więziennych sięgających
końca XIX wieku, czy też plan więziennego
kościoła bez wieży robiły ogromne wrażenie.
Wielkie zainteresowanie wzbudziły pamiątki od
okresu pruskiego do roku 1945, jak również
bogato eksponowane przedmioty z lat 60-tych.
Uwagę przyciągały eksponaty z okresu
stalinowskiego pokazujące warunki odbywania
kary więzienia oraz uniformy pełniących służbę.
Były wśród nich unikalne mundury
z pierwszych lat powojennych, w tym żołnierza
Korpusu Bezpieczeństwa Publicznego.
Ciekawiło wszystko, co dotyczyło okresu
przebywania więźniów politycznych w barczewskim więzieniu: materiały, publikacje
i tzw. „bibuła”. Można było też zobaczyć dokument - porozumienie z więźniami
strajkującymi w Zakładzie Karnym w Barczewie, podpisany pomiędzy Komitetem
Strajkowym więźniów, a kierownictwem
Zakładu Karnego. Pismo datowane na 2 września 1989 rok zawierało wykaz 15 postulatów
oraz zapisy porozumienia co do sposobu ich
Ciąg dalszy ze str. 3

także przedmioty z dawnego Przedsiębiorstwa
Obróbki Drewna, wyroby z wikliny i siatka na
zakupy z żyłki. Wrażenie robiła makieta
więzienia oraz wyposażenie celi, sprzed 1989
roku, jak i tej współczesnej.
Trudno w kilku słowach opisać każdy
przedmiot, który można było dotknąć lub
z bliska zobaczyć w gablotach. Ich
różnorodność, przeznaczenie, element
wyposażenia lub efekt produkcji przywięziennej sprawiały wrażenie, jakby czas zatrzymał się
w miejscu.
Przygotowanie
i realizacja wystawy:
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Zakład
Karny w Barczewie. Wsparcie finansowe:
Stowrzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie, Burmistrz Barczewa i „Tech-Dom” –
Marek Siwik.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

„Pamięci więźniów politycznych walczących o wolną i demokratyczną Polskę”

okazję zwiedzić wystawę pt. „Przestrzeń
więzienia, 200 lat Zakładu Karnego w Barczewie”. Po zwiedzeniu wystawy urządzonej na
piętrze sali, zebrani minutą ciszy uczcili pamięć
tragicznie zmarłego 4 września 2012 r.
profesora śp. Józefa Szaniawskiego, ostatniego
opozycyjnego działacza, który jako ostatni
w 1989 roku opuścił barczewskie wiezienie.
Wystąpienie płk Andrzeja Bartkiewicza
Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej
w Olsztynie , który nawiązał do obecnej sytuacji
w więziennictwie, zapoczątkowało ostatnią
oficjalną część uroczystości. Przerywnikiem
był krótki film o osadzonych w barczewskim
więzieniu. Po projekcji zebrani wysłuchali
wykładu monograficznego przygotowanego
przez dr Jerzego Czołgoszewskiego, poświęconego historii Zakładu Karnego w Barczewie
obejmującego okres od 1812 do 2012 roku.
Wystąpienia gości zapoczątkował Stanisław Brodawski – więzień polityczny okresu
stalinowskiego, kolejnym mówcą był Stanisław
Chmielewski wiceminister Sprawiedliwości.
Stefan Niesiołowski były Wicemarszałek
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realizacji. W tej samej gablocie znajdował się
różaniec od papieża Jana Pawła II przekazany
dla funkcjonariuszy SW w Barczewie. Wystawa
zawierała rzeczywiste przedmioty z pewnych
etapów historii więziennictwa - a dokładniej
historii barczewskiego więzienia takie jak
biurko, stary telefon, maszyna do pisania,
skorowidze, oryginalna książka przebiegu
służby czy zydel używany w szpitalu z końca
XIX wieku. Było również okno i drzwi do celi
z oddziału XIV oraz drugie z okresu
niemieckiego. Ze ścian na zwiedzających
spoglądały portrety dawnych przywódców
okresu PRL. Na ścianie wisiał oryginalny
głośnik. Zwiedzający mieli okazję obejrzeć
dobrze zachowane przepisy dotyczące
umundurowania funkcjonariuszy służby
więziennej z 1950 roku. Naszywki, odznaczenia
i medale służby więziennej. Upamiętniona
została postać gen. Edwarda Pastuszka. Były

Sejmu – więzień polityczny, który w latach
siedemdziesiątych odbywał karę pozbawienia
wolności w tutejszym zakładzie powiedział:
„Bardzo serdeczne podziękowania za wszystko,
co pracownicy Zakładu Karnego w Barczewie
zrobili i robią dla Polski. W czasach, które
minęły byłem trzy lata w tym więzieniu, do
nikogo nie mam pretensji, ten rozdział jest
zamknięty, a Polska jest Wolna. Na zawsze
zachowam Barczewo w moim sercu, wszystkim,
którzy mnie i mojej rodzinie pomagali w latach
1971-1974 serdecznie dziękuję. Serdecznie
pozdrawiam, życzę szczęścia i spełnienia
marzeń”. Kolejnymi mówcami byli więźniowie
polityczni, którzy w latach 70-tych i 80-tych
osadzeni byli w Zakładzie Karnym w Barczewie: Andrzej Czuma, Andrzej Słowik i Jerzy
Kropiwnicki, który jednym zdaniem podsumował swój pobyt - „Dzięki Bogu nie udało się
komunie nas zresocjalizować”. Ze swoimi
wspomnieniami z tamtego okresu podzielił się
ks. infułat dr Julian Żołnierkiewicz. Burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski nawiązał do
dobrej współpracy kierownictwa jednostki
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z władzami samorządowymi. Stanisław
Brodawski, wierszem Adama Mickiewicza
zakończył wspomnienia.
Ostatnim miejscem obchodów uroczystości
było Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie, gdzie w holu jego pracownicy
przygotowali wystawę pt. „Spotkanie z historią
Barczewa”. W sali widowiskowej, w której
zaprezentowano wystawę prac artystycznych
osadzonych zaproszono na poczęstunek. Ppłk
Krzysztof Strzyżewski Dyrektor Zakładu
Karnego podziękował wszystkim za przyjęcie
zaproszenia i udział w obchodach 200 – lecia
barczewskiej jednostki. Podziękował wszystkim tym, dzięki którym zorganizowane
zostały tegoroczne obchody. W kuluarach
zaproszeni podzielili się swoimi refleksjami
i wspomnieniami dotyczącymi pobytu
w więzieniu, podkreślając, że zmiany jakie
zaszły w polskich więzieniach po 1989 roku,
zapoczątkowały nowy rozdział w historii
więziennictwa.
Wojciech Zenderowski

Informacje
Na pamiątkę odzyskania przez Polskę
niepodległości, po raz pierwszy w powojennej
historii, w udekorowanym barwami narodowymi kościele pw św. Andrzeja Apostoła
w Barczewie, została odprawiona msza święta
za Ojczyznę. W uroczystościach udział wzięły
władze naszego miasta: burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski, radni powiatu olsztyńskiego, radni rady miejskiej, dyrektorzy i kierownicy jednostek, prezesi organizacji pozarządowych oraz licznie przybyli mieszkańcy miasta
i gminy Barczewo.
Tegoroczne uroczystości, wzorem lat
ubiegłych rozpoczęły się od wprowadzenia
pocztów sztandarowych: Urzędu Miejskiego,
Zakładu Karnego i Ochotniczej Straży Pożarnej
w Barczewie. Oprawę muzyczną podczas
sprawowanej liturgii przygotował chór
„Moderato”, pod kierownictwem Danuty
Nowakowskiej, działający przy Centrum
Kultury i Promocji Gminy. Mszę św. za
Ojczyznę celebrował proboszcz o. Dawid
Szulca wraz z dziekanem ks. kan. Markiem
Paszkowskim – proboszczem parafii św. Anny
i o. Eliaszem. Przed liturgią o. Dawid przywitał
władze samorządowe z burmistrzem Lechem
Janem Nitkowskim na czele, kierownictwo
jednostek, poczty sztandarowe i wszystkich
przybyłych na uroczystości.
W słowie do zgromadzonych o. Eliasz
nawiązał do wartości historycznych, do
wydarzeń związanych z patriotyzmem oraz
walką o wolną Ojczyznę. Odwołał się do
wartości fundamentalnych, mówiąc o dobru,
suwerenności i niepodległości. Na koniec
liturgii o. Dawid wrócił do historii walk o niepodległość, do poniesionych ofiar i podziękował
Bogu za niepodległą Ojczyznę, modląc się za

W 94. Rocznicę Święta Niepodległości Polski
11 listopada w Barczewie
Zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska, Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo.
Józef Piłsudski
doniosłym dniu, jakim jest Święto Niepodległości Polski. Druga część uroczystości
miała miejsce w odświętnie przygotowanej sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barczewie, wypełnionej po brzegi gośćmi, na
których z portretu patrzył marszałek Józef
Piłsudski. Hymnem państwowym wykonanym
przez chór „Moderato” rozpoczął się montaż
słowno-muzyczny opracowany przez pracowników Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie. Zaproszonym gościom przedstawiono prezentację multimedialną i krótki film
o odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Fot. Z. Kozłowski (2)
Jak powiedział burmistrz Barczewa Lech
Jan Nitkowski, obchodzone 11 listopada uroczystości są dla wszystkich najważniejszym
świętem honorującym Niepodległość Polski,
o której wolność i niepodległość trzeba dbać
zawsze, aby jej nie utracić. Złożył podziękowania na ręce Marioli Łukowskiej-Juckiewicz
dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy za
przygotowanie wspaniałego i wyjątkowego
programu.
Uroczystościom związanym ze Świętem
Niepodległości patronowali: burmistrz
Barczewa, proboszcz parafii św. Andrzeja
Apostoła oraz dyrektor Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie.
poległych w jej obronie i o to, aby dzień ten dla
wielu był lekcją patriotyzmu. Podziękował
licznie przybyłym mieszkańcom za udział, w tak

Wojciech Zenderowski

Powiatowe Święto Niepodległości w Barczewie „Bel Canto” – Feliksowi Nowowiejskiemu
W przeddzień 94 – rocznicy
Święta Niepodległości, sobotę
10 listopada 2012 r., w Galerii
Sztuki „Synagoga” w Barczewie, po raz pierwszy odbyło
się Powiatowe Święto Niepodległości.
Krystyna Szter, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Barczewie, a zarazem radna powiatu
olsztyńskiego, nawiązując do
obchodów Święta Niepodległości przywitała: Jana Maścienicę wicewojewodę Warmińsko-Mazurskiego, Mirosława
Pampucha starostę olsztyńskiego, Izabelę Smolińską-Letz
wicestarostę olsztyńskiego,
Lecha Jana Nitkowskiego
burmistrza Barczewa, ks. Marka
Paszkowskiego proboszcza
parafii św. Anny w Barczewie,
Władysława Nałęcza kanclerza
Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP
w Olsztynie, Janusza Cieplińskiego dyrektora
Państwowej Szkoły Muzycznej w Dywitach,
Tomasza Michalaka nauczyciela Państwowej
Szkoły Muzycznej w Dywitach. Ponadto radnych
powiatu olsztyńskiego, radnych Rady Miejskiej w
Barczewie. Przywitała również radnych wszy-

stkich kadencji rady powiatu olsztyńskiego oraz
gości z ościennych gmin i media.
Uroczystość zorganizowana w barczewskiej
synagodze połączona była z promocją płyty –
Feliks Nowowiejski „Zjednoczona Polska” pieśni
z op. 38 (Narodowi Polskiemu Poświęca
Kompozytor) w wykonaniu Akademickiego
Chóru „Bel Canto” Wyższej Szkoły Informatyki
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i Ekonomii TWP w Olsztynie pod
batutą Jana Połowianiuka. Płyta
została sfinansowana ze środków
Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
Chór wykonał 10 pieśni z tego
zbioru: „Hymn Rzeczpospolitej”słowa Stanisław Rybka, „Rota”słowa Maria Konopnicka, „Nasz
Bałtyk” słowa Stanisław Rybka,
„Hymn Warmii”- słowa Maria
Pruszewska, „Marsz ochotnika
polskiego”- słowa Jan Kasprowicz,
„Marsylianka Wielkopolska”- słowa
Stanisław Rybka, „Gniezno”- słowa
Anna z Bardzkich Karwatowa,
„Lwowskie Orlęta”- słowa Waleria
Szalay-Groele, „Obrona War-szawy”
- słowa Or-Or, „Krakowskie wesele”
- słowa Kajetan Bojarski. Ostatnim
utworem była piosenka Jana Pietrzaka w opracowaniu muzycznym
Jana Połowianiuka „Żeby Polska
była Polska”.
Organizatorami pierwszego w historii
Powiatowego Święta Niepodległości w Barczewie byli: barczewskie Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne „Pojezierze” i Starostwo
Powiatowe w Olsztynie.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
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Artykuł ukazał się w Osnabruecker Zeitung
Tego motto wymiany polsko-niemieckiej
nikt tak trafnie nie zinterpretował jak Halina
Bronka. Jak informuje Gmina Hagen, jako
członkini delegacji z partnerskiej Gminy
Barczewo, przekazała w ubiegły weekend
kronikę 18-letniego partnerstwa kolegom
z Hagen.
Przy przepięknej, jesiennej pogodzie 16 gości odwiedziło 12 Festyn Hagen organizowany
przez KAB (Katolicka Grupa Inicjatywna) oraz
Fundację Św. Anny. Polacy świętowali wspólnie
z tysiącem mieszkańców Hagen Abrissparty
(ostatnią imprezę muzyczną w domu przy Starej
Ulicy 2 - wcześniejsza EDEKA - przeznaczonego do rozbiórki). Program zawierał też
zwiedzanie miasta Muenster.
Partnerstwo pomiędzy Hagen i Barczewem
istnieje już od 18 lat i jest najstarszym
partnerstwem w powiecie Osnabrück. Dla
przykładu: nawet partnerstwo na poziomie
powiatów, pomiędzy Osnabrück i Olsztynem
funkcjonuje dopiero od 15 lat. Ta wieloletnia
przyjaźń spowodowała, że radna Gminy
Barczewo Halina Bronka wydała książkę „Trwaj
chwilo” – po niemiecku „Verweile Doch,
o Augenblick”. Książka opowiada o genezie
partnerstwa pomiędzy Barczewem i Hagen oraz
informuje o wzajemnych wizytach. Seria zdjęć
daje wgląd w historię spotkań niemieckopolskich. Należą do nich oficjalne wizyty
samorządowców, ale też bliska przyjaźń
pielęgnowana pomiędzy Chórem Shanty KAB
i chórami z Barczewa: „Pokolenia” i „Mode-

Kronika 18-letniej przyjaźni
Delegacja z miasta partnerskiego Barczewo z wizytą w Hagen.
pm Hagen. Pamięć o przeszłości oznacza angażowanie w przyszłość.

Fot. M. Łukowska - Juckiewicz

rato”. Halina Bronka zaprezentowała swoją
książkę o 18 - letniej niemiecko-polskiej przyjaźni, podczas wieczoru pożegnalnego. Autorka
wyjaśniła , że chciała w swojej książce zawrzeć
najważniejsze wydarzenia z przeszłości i ma

nadzieję na dalszą, dobrą współpracę z nowo
wybraną Radą, szczególnie w dziedzinie
gospodarczej, w sferze kultury i turystyki .
Tłumaczyła: Ewa Kaczyńska

Trwaj chwilo… Verwelle Doch, o Augenblick
W sobotę, 18 października 2012 r., w Hagen
a. T.W. w Niemczech, głównym wydarzeniem
pożegnalnego wieczoru, była prezentacja
książki Haliny Bronki pt. „Trwaj chwilo…
Verwelle Doch, o Augenblick” opisującej
partnerstwo i przyjaźń pomiędzy gminą
Barczewo a gminą Hagen a. T.W. Trwające od
18 lat, wciąż rozwijające się partnerstwo polskoniemieckie i przyjaźń mieszkańców obu gmin
wymogło na radnej Rady Miejskiej w Barczewie
Halinie Bronce, opracowanie dwujęzycznej
publikacji w formie albumu. Publikacja zawiera
genezę powstania partnerstwa gmin Barczewo
i Hagen a. T.W. Daje wgląd w historię spotkań
polsko-niemieckich, do których należą oficjalne
wizyty samorządowców, ale też bliska przyjaźń.
Podczas prezentacji, przywołując rozdział
„Geneza partnerska” autorka sięgnęła do lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wtedy za
sprawą kilku burmistrzów Barczewa nasiliły się
przyjazdy delegacji niemieckich, reprezentujących Stowarzyszenie Byłych Mieszkańców
Powiatu Olsztyńskiego (do 1945 roku) oraz
przedstawicieli gminy Barczewo do Hagen a.
T.W. O wizytach i nawiązywanej współpracy
informowały gazety: „Nowiny Barczewskie”,
później „Wiadomości Barczewskie” oraz
„Haimatjahrbuch der Kreisgemeinschaft
Allenstein-Land e. V.” Owocem spotkań było
wstępne porozumienie o partnerskiej
współpracy zawarte w dniu 2 lipca 1994 roku,
które podpisali: Burmistrz Hagen a. T.W. Martin
Frauenheim i burmistrz Barczewa Antoni
Ropelewski. Wcześniej, skwer przy miejskim

Okładka

Oprc. Zb. Kozłowski

ratuszu w Barczewie otrzymał nazwę „Skwer
Partnerstwa”. Natomiast z okazji Jubileuszu 630
lecia nadania Barczewu praw miejskich,
dokonano poświęcenia nowego krzyża na
Krzyżowej Górze koło Barczewa. W rozdziale
pt „Oficjalne wizyty gości z Hagen a. T.W. w
Barczewie”, autorka przypomniała o wizytach
gości z Hagen a. T.W. począwszy od 1994 do
2012 roku. O służbowych wyjazdach do

Niemiec delegacji ze Związku Gmin Warmińskich, która spotkała się z samorządowcami
gminy Hagen a. T.W., w tym z burmistrzem
Martinem Frauenheimem, któremu zależało na
rozszerzeniu kontaktów z gminą Barczewo,
w różnych dziedzinach. Wcześniej były
burmistrz Hagen a. T.W. Hubert Grosse Kracht
podjął działania na temat współpracy
z organizacją Polskiego Czerwonego Krzyża
i przygotowanie wypoczynku dla dzieci
i młodzieży niemieckiej w gminie Barczewo.
Podczas jednej z wizyt, na zaproszenie
burmistrza Mirosława Kulisia zasadzono
drzewko przyjaźni na placu przed Urzędem
Miasta. Podobnie za kadencji burmistrz
Barczewa Elżbiety Wąsowskiej z okazji 640
-lecia nadania praw miejskich naszemu miastu
czy otwarcia nowego gmachu Gimnazjum nr 1
w Barczewie. Dodajmy, że Hagen a. T.W.
przyjmuje u siebie grupy dziecięce i młodzieżowe, piłkarzy, strażaków, zespoły
artystyczne oraz delegacje samorządowców.
Tych oficjalnych wizyt samorządowców z Niemiec było wiele i wszystkie zostały udokumentowane.
28 sierpnia 2005 roku burmistrzowie:
Elżbieta Wąsowska i Dieter Eickholt oraz Heinz
Niemann i Hans Kasselmann wraz z barczewskimi radnymi posadzili na skwerku
wiśnię-drzewko przyjaźni. I kolejna wizyta 12
września 2008 roku, gdzie na zaproszenie
burmistrza Barczewa Lecha Jana Nitkowskiego
przebywała liczna delegacja urzędników
z partnerskiej gminy Hagen a. T.W. Podobnie
Ciąg dalszy na str. 13
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Szkoła Podstawowa im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
Bezpośrednia transmisja spektaklu w podstawówce
Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie
została zaproszona przez TVP do obejrzenia
spektaklu teatralnego “na żywo”. Szkoła
znalazła się w gronie 100 innych zaproszonych z
Polski, w tym ośmiu z naszego województwa. 29
października 2012 r. bezpośrednią transmisję ze
spektaklu granego w Teatrze im. J. Słowackiego
w Krakowie - „Czarnoksiężnik z Krainy Oz”,
obejrzało 200 uczniów klas drugich i trzecich.
Reżyserem spektaklu był Jarosław Kilian,
a twórcą muzyki Grzegorz Turnau. Transmisja
możliwa była dzięki odpowiedniemu
wyposażeniu szkoły. Część uczniów oglądała
widowisko w auli, gdzie znajduje się duży ekran
i rzutnik, a część w salach, gdzie do dyspozycji
są tablice interaktywne. Spektakl trwał ponad
dwie godziny, a dzieci poczuły się jak
w prawdziwym teatrze. Była scena i publiczność. Na koniec oklaski. To niesamowite
przeżycie zapewne zachęci do częstszych wizyt
w teatrze “na żywo”.
Jolanta Pastuszenko

Strategia BRD trafiła do rąk Burmistrza
Strategia Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego dla Barczewa, na lata 2013 - 2020
jest już gotowa. Opracowana została w ramach
europejskiego projektu SOL „Save our lives”.
Głównym koordynatorem projektu w Polsce był
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
w Olsztynie.
Prace nad opracowaniem Strategii rozpoczęły się w 2011 r. i trwały do września 2012 r.
WORD w Olsztynie, obok Barczewa, zaprosił do
współpracy Nidzicę i Olsztyn. Miasta te zostały
wytypowane z racji dotychczasowych działań na
rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. Barczewo i Nidzica realizowały
tematykę pod kątem bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w ruchu drogowym, Olsztyn zaś pod
kątem zachowania trzeźwości kierowców.
W ramach działań pilotażowych, przedstawiciele poszczególnych miast uczestniczyli
w trzech konferencjach międzynarodowych
zorganizowanych przez WORD oraz warsztatach roboczych. W Barczewie, zgodnie
z założeniami pilotażu zaprojektowano trzy
obszary działań: w zakresie edukacji, poprawy
infrastruktury oraz nadzoru. W ramach obszaru

Fot. Archiwum (4)

“edukacja” przeprowadzono zajęcia z zakresu
wychowania komunikacyjnego skierowane do
dzieci i młodzieży. Były to szkolenia i warsztaty,
turniej BRD, festyn „Dziecko bezpieczne na
drodze” oraz rajd rowerowy. W ramach obszaru
“infrastruktura” zbudowana została zatoczka dla
autobusów szkolnych. Poprawiono też

oznakowanie na drogach dojścia dzieci do
szkoły. W ramach obszaru “nadzór” przeprowadzano kontrole prędkości jazdy, trzeźwości
kierowców w Barczewie, a także kompleksowe
kontrole kierowców i autobusów przewożących
uczniów. Przeprowadzono również analizy
zdarzeń drogowych w Barczewie, na podstawie
których opracowany został długoterminowy plan
działań ujęty w Strategii. Wdrożenie Strategii

umożliwi zintensyfikowanie prac prewencyjnych mających na celu ochronę i poprawę
jakości życia i zdrowia uczestników ruchu
drogowego na terenie Barczewa, od roku 2013
do roku 2021. Z racji tematyki związanej z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży na drogach
naszego miasta, działania podejmowane w Barczewie koordynowała Jolanta Pastuszenko,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie.
Ich realizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barczewie, a w szczególności: Marty Sadowskiej, Adama Zmyślonego i Kamili Iwanowicz, Komendanta Komisariatu Policji w Barczewie - podkomisarza
Marka Dumki i mł. asp Marcina Symerewicza,
Marioli Łukowskiej - Juckiewicz dyrektora
Centrum Kultury i Promocji Gminy Barczewo,
Piotra Mostka prezesa Ochotniczej Straży
Pożarnej w Barczewie.
Jolanta Pastuszenko

3 listopada 2012 r. odeszła nasza koleżanka i nauczycielka Maria
Zabłocka. Pracowała w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie. Karierę
zawodową rozpoczęła w przedszkolu w Olsztynie, a potem przez 23 lata była już
w naszej szkole. Uczyła plastyki, klasy 0-III, pracowała w świetlicy. To dzięki jej
pracy dzieci poznawały świat, uczyły się pisać i czytać, rozwijały swą wyobraźnię.
Pierwsi absolwenci, których uczyła, to już dorośli ludzie. Jeszcze niedawno, we
wrześniu spotykała się z dziećmi w zerówce. Chodziła po korytarzach,
uśmiechała się, wycinała najpiękniejsze kwiaty. Nikt nie spodziewał się, że tak
szybko nas opuści.
Była ciepłą, wspaniałą nauczycielką, w każdym uczniu znajdowała
wartościowego człowieka. Wychowała wielu dobrych ludzi, dla których stała się wzorcem do
naśladowania. Uśmiech i szczęście, które dała wychowankom będzie najtrwalszym jej testamentem. Dla
nauczycieli i pracowników szkoły była serdeczną koleżanką. Żyła w przyjaźni ze wszystkimi. Swoją
skromnością pokazywała jak godnie postępować, jak godnie znosić ból, chorobę i cierpienie. Uczyła
niezłomnej walki z przeciwnościami losu. Zawsze dotrzymywała obietnicy. Przestrzegała życiowych zasad
i była w tym wzorem do naśladowania. Była nie tylko nauczycielką dzieci, ale również dorosłych. Marysiu
dziękujemy Ci, że Byłaś z nami. Jak smutno i niewiarygodnie brzmi to słowo „Byłaś”. W naszych sercach
i pamięci pozostaniesz na zawsze.
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie
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Z Gimnazjum nr 1 im . Ziemi Warmińskiej

Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej
w Barczewie, już po raz czwarty zorganizowało
Ogólnopolski Tydzień Kariery. Coroczna akcja
inicjowana przez Stowarzyszenie Doradców
Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej
Polskiej (SDSiZ RP), ma na celu inspirowanie
inicjatyw i działań na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu
dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery.
Oficjalne otwarcie Tygodnia Kariery
w gimnazjum odbyło się 10 października 2012 r.
i uświetniło je spotkanie z Iwoną Pavlović.
Wielokrotna mistrzyni Polski w tańcach
towarzyskich, jurorka programu telewizyjnego
„Taniec z gwiazdami”, podczas spotkania
z młodzieżą mówiła o swoich sukcesach,
marzeniach i trudnej drodze do kariery. Iwona
Pavlović znalazła również czas na to, by w zaciszu biblioteki gimnazjalnej poczytać uczniom
wiersze Agnieszki Osieckiej, w ramach akcji
„Cała Polska Czyta Dzieciom”.
Podczas trwania Tygodnia Kariery

Ogólnopolski Tydzień Kariery

uczniowie wzięli udział w warsztatach szybkiego czytania, warsztatach ceramicznych i wycieczce do firmy TEWES- BIS. 17 października 2012 r. gimnazjaliści odwiedzili
barczewską Synagogę, gdzie obejrzeli wystawę
„Biała służba”, a także spotkali się z Krystyną
Szter. Radną powiatowa, przedstawiła mło-

Z Niepublicznego Przedszkola w Ramsowie

dzieży własną drogę edukacji, opowiedziała o
pasjach i zaangażowaniu w doskonalenie
kompetencji.
Ważnym punktem obchodów OTK była
wizyta majora Zbigniewa Stakuna i sierżant
Mirosławy Raubo przedstawicieli Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Olsztynie. Trzecioklasiści mieli możliwość pozyskania informacji
na temat służby oraz zapoznania się z warunkami rekrutacji. Po tym spotkaniu WKU i gimnazjum nawiązało współpracę w zakresie
promocji ochotniczych form służby wojskowej.
Koordynatorem kampanii jest Małgorzata
Duba, doradca zawodowy i pedagog. W realizacji projektu wspierają : Ewa Radzanowska,
pedagog i Małgorzata Bronowska-Waliszewska
ze Szkolnego Centrum Informacji (SCI).
Lidia Zelman

Z Przedszkola Miejskiego w Barczewie

Pasowanie na Przedszkolaka

Święto Niepodległości łączy pokolenia

W dniu 8 października 2012 r. w Niepublicznym Przedszkolu w Ramsowie odbyło się
„Pasowanie na Przedszkolaka”. W wydarzeniu
brały udział dzieci z grupy „Biedronki”
i „Smerfów”. Była to szczególnie ważna
uroczystość dla maluchów, które po miesięcznym zaaklimatyzowaniu się, zadeklarowały
swą przynależność do grupy przedszkolnej.
Inauguracja rozpoczęła się od złożenia
uroczystego przyrzeczenia, któremu przewodził
Jan Marcin Malinowski dyrektor przedszkola .

Fot. Archiwum(4)

Wielkim Lizakiem mianował już zaprzysiężonych Przedszkolaków, wręczając im dyplomy
i symboliczny słodki lizak. Następnie
pełnoprawne już przedszkolaki zaprezentowały
część artystyczną. Przedstawiły, przygotowane
na tę okazję wiersze i piosenki. Na zakończenie
uroczystości rodzice przygotowali słodki
poczęstunek dla dzieci i wszystkich zebranych
gości. Dzień ten z pewnością na zawsze pozostanie w pamięci „Biedronek” i ” Smerfów”.

Z okazji Święta Niepodległości Polski
dzieci z Przedszkola Miejskiego w Barczewie,
gościły w Domu Pomocy Społecznej z uroczystym występem. W programie znalazły się
m.in. wiersze: „Kto ty jesteś?”, „Barwy
ojczyste”, „Hymn państwowy” oraz piosenki
„Płynie Wisła”, „Przybyli ułani”. Gromkie
brawa jakimi nagradzano dzieci, świadczyły
o tym, że występ się podobał. Dostarczył wiele
radości i wzruszeń. Dzieci wręczyły wszystkim
kotyliony, a od pensjonariuszy i personelu
w dowód uznania otrzymały upominki
i słodycze. Był także czas na rozmowę, dzielenie
się przeżyciami m.in. z Mikołajem Tymczenko,
który jako młody chłopak trafił do niemieckiej
niewoli. Dzieci z wielkim zainteresowaniem
słuchały wspomnień Pana Mikołaja.

Joanna Baran-Niska
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W przedszkolu również pamiętamy o tych,
którym zawdzięczamy niepodległość. Dzieci
uczestniczą w uroczystej akademii, podczas
której recytują wiersze, śpiewają piosenki o
tematyce patriotycznej. Jest to okazja do
przekazania informacji o przeszłości kraju,
symbolach narodowych. Dzieci poznają hymn
narodowy, flagę, godło, legendy związane
z historią Polski i naszego regionu.
Wychowanie patriotyczne jest jednym z najważniejszych elementów pracy dydaktycznej
w naszej placówce. Kształtowanie u dzieci
właściwych postaw patriotycznych, ma olbrzymi wpływ na ich przyszłe postawy jako
dojrzałych obywateli Polski.
Joanna Krasowska- Szwarc

Informacje
Miejska Biblioteka Publiczna w Barczewie

Wizyta rumuńskich bibliotekarzy

W środę, 7 listopada 2012 r., w Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Barczewie odbyła się
wizyta studyjna w ramach współpracy polskorumuńskiej, obejmującej siostrzane programy
na rzecz rozwoju bibliotek publicznych –
Biblionet (Rumunia) i Program Rozwoju
Bibliotek (Polska). Oba projekty finansowane są
przez amerykańską fundację Billa i Melindy
Gates.
Czternastu rumuńskich bibliotekarzy z bibliotek regionalnych, w towarzystwie Katarzyny
Morawskiej, przedstawiciela Fundacji Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego spotkało się
z przedstawicielami partnerów MBP wchodzących w skład Gminnej Koalicji . W spotkaniu
wzięli udział: Lech Jan Nitkowski burmistrz
Barczewa, Iwona Duchniewicz - dyrektor
Przedszkola Miejskiego w Barczewie, Elżbieta
Dąbrowska przedszkolanka, koordynator
z ramienia Przedszkola Miejskiego przy
projekcie "Skarby z warmińskiej skrzyni
-warmiński rok obrzędowy". Jadwiga Gwiazda
- Szmit, z-ca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1

w Barczewie, Anita Januszewska - bibliotekarka szkolna - koordynator z ramienia
Szkoły Podstawowej nr 1
w Barczewie przy projekcie
„Skarby z warmiń-skiej
skrzyni-warmiński rok obrzędowy", Marian Sawicki prezes Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego "Pojezierze" w Olsztynie oddział w
Fot. Zb. Kozłowski
Barczewie wraz z małżonką,
Alicja Zyskowska – Czarnecka, z-ca dyrektora ,
koordynator z Gimnazjum nr 1 w Barczewie
przy projektach: „Skarby z warmińskiej skrzyniwarmiński rok obrzędowy" oraz "Warmia
artystycznie" - międzynarodowy plener
rzeźbiarsko- malarski połączony z warsztatami
dla młodzieży gimnazjalnej, Wojciech
Zenderowski historyk lokalny, redaktor gazety
samorządowej Wiadomości Barczewskie, autor
książek o ziemi barczewskiej, Mariola
Łukowska-Juckiewicz, dyrektor Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
Gminę Gietrzwałd reprezentowała Rita
Kostka, założycielka Ogniska Kultury
Rodzinnej w Kudypach, regionalistka, gminę
Purda ks. Jan Pietrzyk, Parafia RzymskoKatolicka w Butrynach, poeta, autor książek
o Prusach, natomiast gminę Dywity, Teresa
Kosińska prezes Stowarzyszenia Nasze Gady.
W spotkaniu uczestniczył również Władysław
Katarzyński dziennikarz Gazety Olsztyńskiej
i Naszej Warmii, poeta, satyryk, przedstawiciel

Fundacji Środowisk Twórczych.
Wybór padł na barczewską bibliotekę
nieprzypadkowo. W 2011 roku została
laureatem I nagrody wojewódzkiego konkursu
„Biblioteka z dobrym klimatem społecznym”.
Placówka jest wiec kompetentna, by przekazać
rumuńskim gościom przykłady dobrych praktyk
w nawiązywaniu partnerstwa oraz współpracy
z organizacjami pozarządowymi, instytucjami
kulturalnymi i oświatowymi działającymi
w gminie Barczewo, w wo-jewództwie
warmińsko-mazurskim oraz za granicą. Podczas
spotkania kierownik biblioteki Anna Rok
zwróciła uwagę na fakt, że biblioteka to obecnie
nie tylko wypożyczanie książek. Społeczeństwo
jest coraz bardziej wymagające, stąd musi
otrzymywać coraz bogatszą ofertą. Współczesna biblioteka powinna stanowić ośrodek
kultury, informacji i edukacji, a tu nieocenioną
pomoc niesie Koalicja. Uczestnicy spotkania
mieli okazją obejrzeć prezentację multimedialną
przygotowaną specjalnie na potrzeby tej wizyty,
a także wymienić się opiniami na temat formy
współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną
w Barczewie oraz korzyściami, jakie daje im
uczestnictwo w Koalicji. Goście zwiedzili
wypożyczalnię i czytelnię dla dorosłych oraz
oddział dla dzieci. Rumuńscy bibliotekarze
opuszczając Miejską Bibliotekę Publiczną nie
kryli, że wyjeżdżaj z pozytywnym nastawieniem, chcąc w przyszłości dołączyć do jej
grupy partnerskiej i współpracować.
Wojciech Zenderowski

Mini Warsztaty, Graffiti, Hip hop, Beatbox - „Stacja Art. Wipsowo 2012
W sobotę, 3 listopada 2012 r., na terenie
nieczynnej stacji kolejowej w Wipsowie odbyła
się impreza artystyczna „Mini Warsztaty, Graffiti,
Hip hop, Beatbox - „Stacja Art. Wipsowo 2012”.
Stojący bezużytecznie od lat przy szlaku
kolejowym, opuszczony parterowy budynek
upodobały sobie miejscowe dzieciaki. I to
pomimo, że po drugiej stronie torów znajduje się
piękna świetlica. Budynek stał się miejscem
spotkań, ukazując z czasem swój negatywny
wygląd. Sprawę w swoje ręce wzięła Anna
Wojszel, lokalny koordynator projektu „Animacja-Inspiracja-Edukacja” – pomysłodawczyni
imprezy artystycznej. W związku z tym, że
budynek po byłej stacji kolejowej ma być
w przyszłym roku zlikwidowany, organizatorzy
postanowili pokryć jego szarzyznę kolorowymi
malowidłami, pokazując tym samym, że
zastosowana forma graffiti w tym przypadku nie
powinna być odbierana jako wandalizm ale jako
sztuka na wysokim poziomie artystycznym.
Imprezie przyświecał jeszcze jeden cel,
mianowicie próba zachowania zabudowań małej
stacyjki kolejowej oraz pozytywnego spojrzenia
na Wipsowo. W imprezę zaangażowała się lokalna
młodzież z Wipsowa.
W ramach warsztatów, przed malowaniem
budynku, dzieci otrzymały kamizelki odblaskowe
i maski, a teren peronu z uwagi na bliskość torów
kolejowych zabezpieczono taśmą. Instruktarzu
graffiti udzielił Przemek Badurek. Objaśnił na
czym polega sztuka graffiti oraz w jaki sposób
należy wypełniać kontury na szkicach wcześniej

Kolorowe graffiti na stacji kolejowej

przygotowanych przez olsztyńskich grafficiarzy.
Młodzi artyści szybko pojęli technikę i świetnie
się bawili. Każdy z nich na ścianach budynku
stacji kolejowej chciał zostawić ślad w postaci
swojego imienia czy pseudonimu. Po kilku
godzinach ściany budynku w całości ozdobiło
kolorowe graffiti. W trakcie imprezy odbył się
pokaz tańca Hip hop, który poprowadził tancerz
Przemek Świercz. Warsztaty zaczęły się od
pokazu umiejętności instruktora, po którym
toczyły się rozmowy z uczestnikami i nauka
nowych kroków tańca ulicznego. Miny
uczestników wskazywały na to, że w tak
doborowym towarzystwie bawią się znakomicie.
Przed budynkiem stacji rozpalono ognisko,
przy którym można było się ogrzać, odpocząć,
porozmawiać i zjeść pieczoną kiełbaskę.
Zorganizowano mini pokaz sztuki walki
taekwondo, w wykonaniu zawodnika Krzysztofa
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Oleszczaka, który oprócz pokazu kilka chwytów
i uderzeń opowiedział o wartościach sportu,
o uczciwości, pracowitości, wytrwałości,
opanowania i kontroli.
Na koniec beatbox zaprezentował Korneliusz
Moczek. Coś niebywałego. Dźwięki, które
wydawał instruktor, to dźwięki, które pochodzą
wyłącznie z narządów mowy: ust, języka, krtani
gardła i przepony.
Impreza trwała do późnych godzin wieczornych. Organizatorzy stanęli na wysokości
zadania. Wszystkie warsztaty były starannie
przygotowane i wyczerpujące, co widać było na
twarzach uczestników. Dopisała frekwencja, nie
zabrakło dzieci i młodzieży, a także osób
starszych, które zaangażowały się w całą
inicjatywę. Organizatorzy zapowiadają, że nie
skończy się tylko na tej jednej imprezie. Mają
nadzieję, że impreza stanie się cyklicznym
wydarzeniem w ich miejscowości.
Artystyczną fetę swoją obecnością zaszczycił burmistrz Barczewa Lech Jan
Nitkowski, który z ciekawością przyglądał się
młodym artystom - grafficiarzom, a także radna
powiatu olsztyńskiego Krystyna Szter, radna
Rady Miejskiej Urszula Mosakowska oraz sołtys
wsi Wipsowo Kazimierz Biegacki.
Za pośrednictwem „Wiadomości Barczewskich” organizatorzy pragną podziękować
społeczności wsi Wipsowo za ogromne
zaangażowanie w przygotowanie i za obecność,
na tak awangardowej imprezie. Dziękują
Ciąg dalszy na str. 10
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Sapuny (niem. Sapuhnen)
Pierwsze wzmianki o istnieniu osady, leżącej
nad rzeką łączącą jeziora Umląg i Kiermas, przy
szlaku handlowym Mokiny – Barczewo pochodzą
z okresu średniowiecza. Sapuny założone zostały
na podstawie przywileju lokacyjnego podpisanego 16 listopada 1367 roku przez biskupa Jana
II Stryprocka. w akcie lokacyjnym nadano 10
włók ziemi leżącej nad jeziorem Kiermas,
Prusowi Hannenkonowi Staponi, od którego
wywodzi się nazwa miejscowości.
W 1615 roku wieś nosiła nazwę Sapun (niem.
Sappuhnen). W 1656 roku jako Zupuhnen (niem.
Sapuhnen). W 1790 roku Duże Sapuny (niem.
Gross Sapuhnen), Wielkie Sapuny. Od 1947 roku
– Sapuny. W Sapunach zachował się zabytkowy
dworek zbudowany w drugiej połowie XIX
wieku, budowla neoklasycystyczna, parterowa
murowana przykryta wysokim dachem typu
mansardowego. Dawniej był w posiadaniu
szlachty polskiej, aż do początków XX wieku.
Potem przeszedł na własność rodu Kicktonów.

pozwalała na liczne wspomaganie w kosztach,
jak w 1845 roku w naprawie kościoła w m.
Wartenburg czy usuwaniem skutków pożaru
miasta.
W 1928 roku były największym majątkiem
leżącym w pobliżu Olsztyna w dawnych Prusach
Wschodnich. Do majątku należały Sapunki
wymieniane jako Małe Sapuny (niem. Klein
Saphunen), które należały do Kaplityn i folwark
Terka. W 1817 roku Sapuny przyłączono do
nowej dzielnicy Olsztyna. W plebiscycie z 11
lipca 1920 roku 40 mieszkańców oddało głos za
Niemcami, za Polską „0”.
Po 1928 roku większość Sapun została
przyłączona do Mokin, a folwark w Terkach do
miasta Wartenburg. Przy wiosce znajdują się
resztki cmentarza, na którym pochowano
ostatnich właścicieli Sapun.
25 stycznia 1945 roku, do wsi wkroczyli
radzieccy żołnierze. Sapuny należą do jednych
z 56 miejscowości leżących na terenie gminy

W źródłach czytamy, że w 1702 roku wieś
stanowiła dobra szlacheckie. Przez Sapuny biegł
trakt biskupi, którym nowo wybrani biskupi
z Warszawy kierowali się do Lidzbarka, stolicy
diecezjalnej Warmii. We wsi była kuźnia
i karczma. Po rozbiorze Polski (1772 r.) rząd
pruski zabrał wieś i wydał na własność prywatną.
W roku 1861 majątek w Sapunach liczył 92 ha
ziemi i wciąż się rozrastał. Zasobność Sapun

Barczewo i wchodzą w skład sołectwa Mokiny.
Od 1729 roku do 1945 roku Sapuny należały do
parafii św. Anny w Barczewie. Od 1935 roku
wierni uczęszczali na nabożeństwa do kaplice pw.
Najświętszego Serca Jezusowego w Mokinach.
Od 1959 roku ponownie do parafii św. Anny. Od
1982 roku do nowo utworzonej parafii św.
Andrzeja Apostoła w Barczewie.
Opr. W. Zenderowski

Ciąg dalszy ze str. 9
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najmłodszym, którzy wytrwali do końca i młodzieży, która z własnej inicjatywy uporządkowała teren przy stacji kolejowej. Szczególne
podziękowania należą się grafficiarzom, którzy
tego dnia pracowali od rana, by skończyć swoje
i dzieci prace, będące od teraz rewelacyjną
wizytówką Wipsowa.
Impreza zorganizowana została profesjonalnie w ramach projektu pt. „AnimacjaInspiracja-Edukacja”. Kompleksowe wsparcie
aktywności i integracji społeczności lokalnych
Południowej Warmii dofinansowane ze środków
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Organizatorzy: Lokalna Grupa
Działania Stowarzyszenie Południowa Warmia,
lokalni liderzy projektu: Anna Wojszel, Grażyna
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Rowda oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Wsi Wipsowo. Partnerzy i sponsorzy: Urząd
Miasta i Gminy w Barczewie, Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie, Lokalna Grupa
Działania Stowarzyszenie Południowa Warmia,
PKP Oddział w Olsztynie, Szkółka Bylin
„Dąbrowscy”, Ogrody “Wrzos” mgr inż.
Dominik Czekała, Krzysztof Oleszczak, Ewa
Karkut, Studio Reklamy R w Olsztynie, Elżbieta
i Henryk Wojszel, Grażyna i Paweł Rowda, Beata
i Marek Osajda, Małgorzata i Robert Kreft, TVMacrosat Barczewo, TVP Olsztyn, Radio Planeta
FM, „Nasz Olsztyniak”, Łukasz Galibarczyk Drukarnia Wielkiego Formatu oraz „Wiadomości
Barczewskie”.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski
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01.11.1992 - w Barczewie, na cmentarzu komunalnym przy ulicy Kościuszki odsłonięto tablicę
upamiętniającą więźniów zamordowanych
w latach 1945-1956 przez NKWD i UB.
06.11.1947 - Bernard Szulckierownik Szkoły
Podstawowej w Wipsowie rozpoczął pierwszy na
terenie wsi kurs repolonizacyjny dla ludności
wiejskiej. W kursie uczestniczyło 48 słuchaczy,
trwał do 15 kwietnia 1948 roku.
06.11.1967 - z okazji 50 rocznice Rewolucji
Październikowej w Miejskim Domu Kultury
w Barczewie wystawiono inscenizacje poetycką pt.
„Droga życia”, opracowaną przez Mariana
Nikadema.
07.11.2002 - w Barczewie zmarł Maksymilian
Kulus, nauczyciel zawodu i dyrektor Przedsiębiorstwa Obróbki Drewna nr 1 w Barczewie.
08.11.1952 - w Barczewie otwarto szkolną świetlicę
dla uczniów matek pracujących.
10.11.1992 - w kinie „Legenda” w Barczewie
odbyła się akademia z okazji Dni Niepodległości.
10.11.1997 - „Nowiny Barczewskie” w numerze
październik-listopad 1997, zamieściły pierwszy
numer gminnej gazetki młodych pt. „Nowinki
Nastolatków”, którą redagowali: Krystyna Piórkowska, Łukasz Szramowski, Iwona Borawska,
Marta Włostowska, Justyna Zacharewicz, Agnieszka Zarzycka, Marta Szyperska i Sylwia
Borkowska.
10.11.2002 - w bezpośrednich wyborach Burmistrzem Miasta Barczewa została Elżbieta
Wąsowska.
11.11.1362 - sporządzony został akt lokacyjny dla
wsi Skajboty.
16. 11. 1367 - dokonano lokacji Sapun.
16.11.1922 - na Warmii powstało pierwsze Towarzystwo Młodzieżowe.
19.11.1982 - zmarł Henryk Dobkowski, wieloletni
nauczyciel, pedagog, wychowawca dzieci
i młodzieży i dyrektor Zbiorczej Szkoły Gminnej
w Barczewie.
21.11.1937 - w uroczystości św. Andrzeja, patrona
diecezji, zorganizowano w kościele farnym
trzynastogodzinne nabożeństwo.
26.11.1967 - weszła w życie podwyżka cen mięsa
i przetworów mięsnych.
22.11.1982 - w barczewskiej synagodze otwarto
Centrum Tkactwa Warmii i Mazur, które powstało
z inicjatywy Barbary Hulanickiej.
14.11.1997 - Mirosław Kuliś został wybrany
burmistrzem miasta Barczewa.
17-22.11.1997 - do Poniewieża na Litwie z oficjalną wizytą wybrali się funkcjonariusze Zakładu
Karnego w Barczewie.
19.11.2002 - przewodniczącą IV kadencji Rady
Miejskiej w Barczewie została Halina Bronka.
21.11.1992 - w Barczewie zmarł Stefan Ciborowski, muzyk, puzonista i animator życia
kulturalnego w Barczewie. Współuczestniczył
w założeniu Kolejowej Orkiestry Dętej
w Olsztynie oraz orkiestry zwanej Filharmonią
Olsztyńską, której był pierwszym koncertmistrzem.
23.11.2002 - w Barczewie zmarł Jan Aniuśkiewicz,
długoletni pracownik Zakładu Gospodarki
Komunalnej, działacz społeczny i samorządowy.
25.11.1997 - Starszoharcerski Zespół „Agrat”
z Barczewa uczestniczył w X Jubileuszowym
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej
w Toruniu, gdzie zdobył festiwalowe Grand Prix.
27.11.1597 - biskup warmiński Andrzej Batory
ustalił stawkę za uwolnienie chłopa z poddaństwa
w wysokości 40-50 grzywien.
30.11.2002 - w Barczewie odbył się Andrzejkowy
Ogólnopolski Wyścig Przełajowy.

Wojciech Zenderowski

Informacje/ Sport
Drużyny BUKSU kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa!

Rozgrywki w decydującej fazie
Najstarsi zawodnicy z rocznika 2001 i 2002
(młodzicy) w swojej dziewięciozespołowej
grupie, zajmują trzecie miejsce tuż za
Błękitnymi Pasym oraz Tęczą Biskupiec.
W ostatnim turnieju (12 października 2012 r)
w Barczewie pokonaliśmy zespół OKS Olsztyn
4:1. Najbliższe mecze rozegramy ze Startem
Kozłowo i Niedźwiedziem Ramsowo .
Zawodnicy z rocznika 2002 i młodsi
(Orlicy) nie mają sobie równych! Po trzech
turniejach zawodnicy BUKS I zajmują pierwsze
miejsce. Drużynom MKS Jeziorany oraz Tęczy
Biskupiec nie udało się jeszcze z nami wygrać.
W kategorii Żaków (rocznik 2003 i 2004)
rywalizujemy z drużynami Korki I Biskupiec,
oraz Korki II Biskupiec. Po trzech turniejach
nasza drużyna BUKS I jest liderem w swojej
grupie.
Najmłodsi zawodnicy BUKS-u, a więc
dzieci urodzone w latach 2005 - 2006 oraz
młodsze, w dalszym ciągu systematyczne

trenują. Ich zaangażowanie jest widoczne na każdym
treningu, którym bacznie przyglądają się
rzesze rodziców.
W dalszym ciągu
prowadzimy nabór
zawodników we wszystkich kategoriach
wiekowych - zarówno
chłopców jak i dziewcząt.
Treningi w dalszym ciągu odbywają się
w następujących dniach:
Poniedziałki godz. 15.00-16.30 (rocznik 2003
i 2004), godz. 16.30-18.00 (rocznik 2001
i 2002) - Orlik przy szkole podstawowej.
Wtorki godz. 15.00-16.15 (rocznik 2005, 2006
i młodsi) - Orlik przy szkole podstawowej
Czwartki godz. 15.00-16.30 (rocznik 2001

fot. Archiwum

i 2002) - Orlik przy szkole podstawowej
Czwartki godz. 15.30-17.00 (rocznik 2003 i
2004 Orlik przy gimnazjum
Soboty godz. 10.00-11.30 (rocznik 2005, 2006
i młodsi) Orlik przy gimnazjum
Kontakt do trenerów: 509487593, 501162552
Od listopada treningi będą się odbywały w hali
sportowej.
Bogdan Caruk

Barczewscy strażacy mieszkańcom miasta i gminy Pokazy ratowniczo-nurkowe

W niedzielę 07.10.2012 roku w Barczewie
na wyspie i w Stawie Młyńskim przy amfiteatrze
odbywały się pokazy ratowniczo – nurkowe,
zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Barczewie. Pokazy miały być ostatnim
ogniwem w zakończeniu projektu „Kierowca,
strażak, nurek”, współfinasowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Pomysłodawcą
projektu był Adam Dowgiałło. Celem imprezy
było przede wszystkim pokazanie umiejętności
barczewskich strażaków w zakresie udzielania
pierwszej pomocy i ratownictwa wodnego.
Widzowie mieli okazję zobaczyć, jak ciekawa
i pasjonująca może być praca ratowników, na
lądzie, na wodzie jak również pod wodą.
W pokazie akcji ratowniczej udział wzięli:
Jednostka Pożarniczo – Gaśnicza PSP nr 1
w Olsztynie – sekcja wodna, Strażacy OSP
w Barczewie, Strażacy OSP w Barczewku

wodowa, maski pełne ze słuchawkami
- umożliwiające ciągły kontakt z nurkiem oraz
skafandry mokre, z których obecnie korzystają
barczewscy ratownicy. Działanie skafandra
mokrego polega na tym, iż do jego wnętrza
przedostaje się niewielka ilość wody, następnie
dość szybko zostaje ona ogrzana przez ciało i w
ten sposób zabezpiecza przed utratą ciepła.
Punktem specjalnym spotkania, była bez
wątpienia, przygotowana przez organizatorów
niespodzianka. Mimo, że Staw Młyński, to
akwen nie jest zbyt głęboki, a przejrzystość
w nim niewielka, ratownicy zdecydowali się
wejść do wody by zaprezentować publiczności,
nabyte umiejętności. Niestety tego dnia pogoda
nie dopisała. Woda w zbiorniku była zimna,
niemniej jednak płetwonurków ogrzewał hart
ducha. Pokaz okazał się niesamowitym
przeżyciem, zarówno dla widzów, jak i samych
uczestników.
Wielu obserwatorów podziwiało strażaków
- nurków i zastanawiało się - co kieruje ludźmi,
Fot. Archiwum(2) kiedy zaczynają swoją przygodę z nurkooraz przedstawiciele szkoły nurkowania waniem. Z ich relacji wynika, że oprócz
www.aquadiver.pl Miłosza Dąbrowskiego. ratowania życia, które w tej kwestii jest
Miłosz Dąbrowski szkolił teoretycznie priorytetem, istnieje coś jeszcze. Jest to magia
podwodnego świata, której nie mogą się oprzeć
i praktycznie kolegów, strażaków- ratowników.
Na pokazy przybyło wielu mieszkańców i z pasją schodzą pod wodę. Nasuwa się złota
Barczewa. Swoją obecność zaznaczyli również, myśl “Praca nurka – ratownika jest niewątpliwie
burmistrz Lech Nitkowski oraz radna Halina ciężka ale człowiek tyle jest wart, ile da z siebie
Bronka. Wszyscy zgromadzeni ze szczególnym innym”.
zaciekawieniem przyglądali się całemu
Bogumiła Silska
wydarzeniu. Panowała bardzo miła atmosfera
i bez wątpienia był to doskonały pomysł na
rodzinne spędzenie wolnego czasu. Nurkowie
chętnie udzielali zainteresowanym wszelkich
informacji z dziedziny ratownictwa wodnego.
Omawiali przebieg i zalety takiego kursu.
Można było również zapoznać się ze sprzętem
do nurkowania. W jego skład wchodziły: worki
służące do wyciągania różnych przedmiotów
z wody np. samochodów, skafandry suche,
ocieplacze, rękawice pełne, łączność bezprze-
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Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej w Barczewie która odbyła się w dniu 29.10.2012r.
Obradom przewodniczył Zbigniew Chlubickiprzewodniczący Rady Miejskiej w Barczewie.
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie
do porządku obrad sesji w punkcie 9
procedowanie „ projektu uchwały w sprawie
nabycia do gminnego zasobu nieruchomości za
cenę ustaloną w rokowaniach, wyższą od
wartości określonej przez rzeczoznawcę
majątkowego”. Radni porządek obrad przyjęli
jednogłośnie.
W punkcie 13 Rada Miejska podjęła uchwałę
w sprawie zmiany budżetu gminy Barczewo na
2012 rok. Projekt uchwały zmian budżetu
łącznie z autopoprawkami przedstawiła
skarbnik Dorota Kondratowicz. W tym punkcie
sesji rozpoczęła się dyskusja którą w całości
przytaczam.
- Burmistrz Lech Nitkowski - tak częste
zmiany budżetu mogą Państwa denerwować, ale
niestety taka jest potrzeba. Często musimy
przeznaczać na inne zadania pieniądze, które
powstają z oszczędności.
- Radny Tomasz Michałowski - nie zgadzam
się z tym, że rezygnujemy z odwodnienia ulicy
Warmińskiej. W tej chwili zalewane są ogródki
działkowe, plac zabaw przy ulicy Nadrzecznej.
Chcę usłyszeć konkretnie - czy pan chce
zrezygnować realizacji tego zadania. Burmistrz Lech Nitkowski - nie zamierzam
rezygnować z wykonania tego zadania.
Zamierzam wykonać mini projekt odwodnienia
tego placu zabaw – tym bardziej, że mieszkańcy
bloków nie dopuszczają możliwości
przeniesienia placu zabaw w inne miejsce.
Namawiam do wspólnego budowania budżetu
na następny roku.
- Radny Michałowski - uchwalając budżet na
2012 rok padła deklaracja, że jak będą
pojawiały się w ramach oszczędności środki
finansowe, to będą one przeznaczone na
remonty ulic Traugutta i Konopnickiej. Nic nie
wyszło z tych deklaracji.
- Przewodniczący Zbigniew Chlubicki proponuję aby za zaoszczędzone środki zakupić
równiarkę dla któreś ze Spółek. Może to być
jakiś sposób na bieżące utrzymanie naszych
dróg o nieutwardzonej nawierzchni.
- Radna Halina Bronka pytała - jakie czynniki
spowodowały, że tak drastycznie wzrósł koszt
odwodnienia ulicy Warmińskiej.
- Wiceburmistrz Dariusz Jasiński - taki jest
kosztorys inwestorski. Poprzednio
przewidywane odwodnienie miało iść koło płyt.
Obecnie planowane jest odwodnienie plus
wykonanie nawierzchni drogi z kostki
polbrukowej. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić
ze środków tegorocznego budżety.
Opinię pozytywną do projektu wyraził w
imieniu Komisji Finansów Publicznych Rady
jej przewodniczący Jan Suliński. Rada Miejska
14 głosami „ za” przy 1 głosie „przeciw „
uchwałę przyjęła.
Punkt 14 - Projekt uchwały w sprawie
utworzenia Stowarzyszenia Olsztyński
Obszar Aglomeracyjny. Dyskusja.
Burmistrz Lech Nitkowski - absorpcja
środków unijnych w przyszłym roku nie będzie
łatwa. Ukażą się środki norweskie, które wesprą
działania aglomeracji. Aby je pozyskać
zawiązują się w Polsce Stowarzyszenia

Aglomeracyjne. Budzi to wiele kontrowersji.
Pytanie dotyczy naszej aglomeracji- czy są
tematy do wspólnego rozwiązania. Oczywiście,
ż e s ą : d ro g i , w s p ó l n a g o s p o d a r k a
wodnościekowa. 25 października br. mieliśmy
spotkanie z prezydentem Olsztyna Byli
przedstawiciele wszystkich gmin
podolsztyńskich. Postawiliśmy sprawę jasno wymagamy aby gminy były traktowane po
partnersku. Prezydent Olsztyna zobowiązał
prezesa Spółki do opracowania cen hurtowych
za ścieki. Każda z gmin, której dotyczą te ceny
będzie mogła się zapoznać z ich opracowaniem i
wnieść uwagi. Deklaracja ze strony Olsztyna
jest i rodzi ona nadzieję, że będziemy traktowani
po partnersku. Biorę na siebie ciężar
odpowiedzialności i proszę o przyjęcie tej
uchwały.
Randny Edward Maciejewski - uczestniczyłem w konferencji poświęconej temu
tematowi. Muszę powiedzieć, że wcześniej
byłem przeciwny utworzeniu aglomeracji.
Teraz jest inaczej. Chodzi o zadania, które łączą
poszczególne gminy, takie jak drogi, instalacje
wodnokanalizacyjne. Wychodzi na to, że w tych
nowych funduszach unijnych w pojedynkę nic
się nie zwojujemy. Generalnie wszystkie
samorządy, które w tej konferencji uczestniczyły
były za tym aby tworzyć Stowarzyszenia
Aglomeracyjne. Jestem za przystąpieniem do
Stowarzyszenia. Uważam, że w dniu dzisiejszym
nie musimy zatwierdzać Statutu Stowarzyszenia.
Przewodniczący Zbigniew Chlubicki - z wypowiedzi pani Sekretarz jasno wynika, że
uchwałę o utworzeniu Stowarzyszenia
powinniśmy przyjąć dzisiaj wraz z projektem
Statutu.
Radna Halina Bronka - w dniu dzisiejszym ma
zapaść akceptacja utworzenia Stowarzyszenia a
nie przyjęcia Statutu nad którym należy jeszcze
popracować. Jeśli dziś przystąpimy do
Stowarzyszenia to powinniśmy wystąpić z
Warmińskiego Związku Gmin.
Radny Andrzej Moszczyński - Olsztynowi
najbardziej zależy na utworzeniu tego
Stowarzyszenia, bo to Olsztyn będzie czerpał z
tego największe korzyści. Przewodniczącym
tego Stowarzyszenia będzie Prezydent Olsztyna
i to Olsztyn będzie rozdzielał zadania. Czy my
jako Gmina nie będziemy dopłacali do
inwestycji realizowanych w ramach wspólnych
zadań Aglomeracji np. w Olsztynku.
Radny Ryszard Kulesza - jakie mamy
gwarancje, że będziemy mogli coś zablokować.
Ja sobie nie wyobrażam, że wszystkie gminy
będą w stanie wypracować swoje Statuty
oddzielnie. Nie jestem wrogiem wchodzenia w
pewne układy ale musimy mieć gwarancję, że my
coś zyskamy.
Radna Alina Jakończuk - to jest
Stowarzyszenie i kieruje się innymi prawami.
Jak będzie ono zarejestrowane wówczas dopiero
będą trwały prace nad Statutem. Dziś jest tylko
projekt.
Radny Jan Połowianiuk - my nie powinniśmy
się bać. § 23 tego projektu mówi, że to gminy
będą miały większy głos i będą mogły zmusić
Prezydenta do pewnych działań. Uważam, że
dziś śmiało możemy przyjąć uchwałę projektem
tego statutu.
Radna Alina Jakończuk - wnioskuje o

zakończenie dyskusji i o głosowanie uchwały.
Rada Miejska 10 głosami „za” przy 4 głosach
„przeciw” przy 1 głosie ”wstrzymującym „
przyjęła Uchwałę nr XXX/186/ 12 w sprawie
utworzenia Stowarzyszenia Olsztyński Obszar
Aglomeracyjny.
Sprawozdanie Burmistrza Barczewa
Burmistrz Lech Nitkowski: - Związek Gmin
Wiejskich zorganizował Kongres Oświaty w
którym brałem udział. Uczestnicy Kongresu
stwierdzili bardzo głośno - dość budowania
samorządu bez udziału samorządu. Płace
nauczycieli powinny należeć do skarbu
państwa.
- na konferencji poświęconej środkom z RPO
marszałek województwa wspomniał, że
Barczewo otrzymało tytuł „Modernizacja
Roku”; -odbyła się Kuźnia Animatorów
Społeczności Lokalnej; - wbudowano kamień
węgielny pod nowe osiedle wielorodzinne przy
ulicy Warmińskiej; -w październiku nastąpiło
otwarcie Szpitala Pomocy Maltańskiej;
- odbył się Klub Samorządowca w Warszawie, w
którym brałem udział. Powstał projekt
utworzenia funduszy dla Osiedli Miejskiej
podobny jakie mają Sołectwa; - Gospodarstwo
Ogrodnicze w Łęgajnach otrzymało I miejsce w
kategorii „ Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
2012,” Jest to najnowocześniejszy Kombinat w
Europie. Obecnie zatrudnia 141 osób;
- odbyłem z Radą Miejską wizytę w Gminie
Hagen w Niemczech; - zawarliśmy ze spółką
ZUK umowę na przebudowę chodnika przy ulicy
Wojska Polskiego i przy ulicy Orzeszkowej; wziąłem udział w uroczystościach 200-lecia
Zakładu Karnego w Barczewie;
- dobiega końca regulacja rzeki Kiermas;
Dyskusja i interpelacje oraz zapytania
radnych sołtysów i przewodniczących Rad
Osiedlowych.
Przewodniczący Zbigniew Chlubicki - proszę
o utrzymanie przejezdności drogi –ulicy
Kwiatowej – do czasu rozpoczęcia jaj naprawy;
- kiedy rozpocznie się remont ulicy Migdałowej
w Wójtowie.
Radny Andrzej Moszczyński - czy możemy
prosić o dowóz materiału sypkiego na naprawę i
łatanie dziur na ulicach: Bukowej ,Grabowej i
Dębowej w Łęgajnach?
RadnaTeresa Lutarewicz - GDDKiA dokonał
przeglądu zalewisk w Ruszajnach. Czy Urząd
uczestniczył w takim przeglądzie? Jak daleko
jest posunięta sprawa budowy ekranów na
drodze przy budynkach państwa Rydel?
Radny Tomasz Michałowski - od dwóch
miesięcy nie mam odpowiedzi na moje
zapytania, a dotyczą: - budowy barierek
o c h ro n n y c h p r z y u l i c y Ta rg o w e j w
bezpośrednim sąsiedztwie domu państwa
Dziubczyk, - kiedy zostanie wyremontowana
droga - wyjazd ze sklepu prowadzonego przez
państwa Stylków?
Radny Czesław Kopczyński - jakie są
procedury przy zagospodarowaniu ziemi
przejętej z Agencji Rolnej na potrzeby drogi
dojazdowej do cmentarza w Lamkowie?
Radna Halina Bronka - kiedy zostanie
wykonane oświetlenie przy bocznym dojściu do
cmentarza? Kiedy zostanie poprawiona droga
Ciąg dalszy na str. 13

12

GAZETA SAMORZĄDOWA 10 (229) listopad 2012

Informacje
Ciąg dalszy ze str. 12

Sprawozdanie z sesji Rady Miejskiej w Barczewie która odbyła się w dniu 29.10.2012r.

na ulicy Grottgera? Kiedy zostaną ustawione
znaki drogowe przed bramą prowadzącą do
Zakładu Karnego?
Radny Edward Maciejewski - czy jest
wyłoniona firma do odśnieżania Nikielkowa i
sąsiednich wsi? Czy otrzymamy do nich namiary
telefoniczne?
Radny Jarosław Bonus - bardzo proszę o
połatanie dziur na drodze wjazdowej na Osiedle
Słoneczne. Przy wjeździe do Orlika przy ulicy
Wojska Polskiego jest walący się płot. Czy
można go naprawić?
Sołtys Wójtowa Adam Perczyński występowałem o ustawienie w Wójtowie znaku
drogowego informującego, że jest to teren
zabudowany. Takiego znaku niestety nie ma. W
dalszym ciągu brak jest rozwiązania w sprawie
przebudowy wjazdu do Wójtowa z krajowej i 16stki.Proszę o monit w tej sprawie. GDDKiA
ciągle nas lekceważy.
Sołtys Nikielkowa Andrzej Maciejewski uważam, że nieprawidłowa jest realizacja
zarządzenia w sprawie zwrotu pieniędzy za

Ciąg dalszy ze str. 6

dowóz (we własnym zakresie) naszych dzieci do
szkół w Olsztynie. Najtańszy bilet z Nikielkowo,
a taką wartość do zwrotu należy przyjąć,
kosztuje 3 zł a pani dyrektor MOIZ zwraca nam
po 2zł. Za miesiąc wrzesień otrzymaliśmy kwoty
niższe o 1/3. Proszę burmistrza o interwencję!
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
radnych oraz sołtysów udzielił wiceburmistrz
Dariusz Jasiński:
- W sprawie ulicy Kwiatowej - wczoraj byłem na
objeździe. To powinno się zadziać do 1 listopada
2012 roku. W sprawie ulicy Migdałowej mamy
trudności – telekomunikacja postawiła nam
trudne warunki do spełnienia. Będziemy to
jeszcze wyjaśniać. - Materiał na ulice Łęgajnach
postaramy się dowieźć; - Sprawdziliśmy spływy
w okolicach Ruszajn. Skierowaliśmy pismo do
GDDKiA. Informacji o terminie przeglądu
niestety nie mieliśmy. W sprawie ekranów przy
drodze w Ruszajnach pismo wystosowaliśmy,
odpowiedzi jest brak;
- Wyjazd ze sklepu prowadzonego przez państwa

Stylków będzie realizowane w budżecie 2013
roku. Barierki – temat muszę sprawdzić czy
wysłane zostało pismo przez wydział BIOŚ do
PSD; - Oświetlenie wejścia na cmentarz wniosek do budżetu 2013r. Remont ulicy
Grottgera jest powiązany z przetargiem na ulicę
Klonową. Chcemy zlecić to firmie jako zadanie
uzupełniające. Znaki-na Klasztornej- jest tam
na dzień dzisiejszy ustawiony znak zakazu
zatrzymywania się. Nie można tam ustawić
znaku zakazu wjazdu ponieważ jest to droga
publiczna; - Dziury na drodze wjazdowej na
Osiedle Słoneczne wykonamy. Płot będzie
naprawiony. - mamy podpisane umowy na
odśnieżanie; - Droga dojazdowa do cmentarza
w Lamkowie – myślę, że do końca roku to się
zadzieje. - Sprawie znaku w Wójtowie i
przebudowy zjazdu - wyślemy w pismo. - Zwrot
pieniędzy za dowóz - z tego co wiem pod uwagę
była brana cena biletu miesięcznego jako
najtańszego ale udzielimy panu odpowiedzi na
piśmie.
Jan Krakowiak

Trwaj chwilo… Verwelle Doch, o Augenblick

było 28 sierpnia 2009 roku, gdzie goście
z Niemiec mieli okazję poznać turystyczną
ofertę Barczewa. Kolejne spotkanie odbyło się
po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
W Zalesiu koło Barczewa w dniu 6 czerwca
2010 roku podpisano umowę podtrzymania
przyjaźni stosunków pomiędzy partnerskimi
miastami. W rozdziale drugim „Samorządowcy
z Barczewa w Hagen”, począwszy od 1994 roku
do czasów obecnych, autorka udokumentowała
wszystkie wizyty samorządowców z Hagen
a. T.W. w gminie Barczewo i odwrotnie, opisując
i bogato ilustrując. Przeważały robocze wizyty.
Oprócz zwiedzania i spotkań z mieszkańcami
rozmawiano o nowoczesnym rozwijającym się
przemysłem. Przy każdej wizycie delegacji
samorządowców towarzyszyła serdeczna,
przyjacielska atmosfera. Jest także zamieszczony w całości dokument z dnia 24 września
1995 roku zatytułowany: „Umowa o przyjęciu
przyjaznych stosunków pomiędzy Gminą Hagen
a. T.W. (jeszcze w Republice Federalnej
Niemiec) a Gminą Barczewo. Ten rozdział jest w
pewnym sensie zapisem historycznym.
W chronologicznym układzie odnajdziemy
wszystkie oficjalne wizyty z krótkim ich opisem.
Rozdział trzeci publikacji pt „Muzyka i śpiew”
zawiera pierwsze informacje o śpiewających
zespołach z barczewskiego domu kultury
występujących przed niemiecką publicznością.
Zespół wokalny „Nastyle” prowadzony przez
Mariolę Łukowską zachwycił niemiecką
publiczność, stając się ambasadorem muzycznym partnerskiej gminy w kraju i za granicą. To
był wielki sukces i nie ostatni. Obecnie role tę
pełni organizowany od lat Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Chóralnej im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie. Natomiast
muzycznym ambasadorem Hagen a. T.W. jest
„Chór Shanty”, a powiatu Osnabrück na Warmii
była Orkiestra Dęta „Wiesental” – Towarzystwa
Musikverein „Wiesental” z Hagen a. T.W.,
o czym pisały „Wiadomości Barczewskie”.
Podobną renomę w Niemczech zdobyło koło

Fot. Archiwum

języka niemieckiego „Domino”, którym
opiekowała się Anna Rybińska i Ewa
Kaczyńska. Autorka nadmienia, że w III
Międzynarodowym Festiwalu Muzyki
Chóralnym im. Feliksa Nowowiejskiego swój
udział zaznaczył Chór „Singkreis Lienen”, a rok
później chór „Mannerchor Hagen”. Natomiast
podczas IX MFMCh wystąpił „Chór Shanty”
KAB Hagen a. T.W. Ponadto opisała udział
barczewskich chórów: „Moderato” i „Pokolenia”, które gościnnie występowały w Niemczech. W rozdziale czwartym pt. „Straż
pożarna”, czytamy o trzech ważnych wydarzeniach: uroczystych obchodach 55 – lecia i 60
– lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie z udziałem niemieckich strażaków.
Autorka pisze o samochodzie Mercedes,
któremu nadano imię „Lew” oraz o wizycie
jedenastu barczewskich strażaków w Hagen a.
T.W. Czytamy o wizytach barczewskich
strażaków w Niemczech, o spotkaniach
towarzyskich, o koncertach zespołu wokalnego
„Nastyle”, zapisy z kronik strażackich. Jest także
o II Regionalnych Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym i Drogowym z udziałem
gości z Niemiec. Rozdział piąty „Polskoniemiecka wymiana grup młodzieżowych”
zawiera ważniejsze wydarzenia z wymiany
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dzieci i młodzieży. Już w latach osiemdziesiątych XX wieku najszybciej wymierne
efekty zaczęły przynosić w dziedzinie oświaty.
Z początku była to Szkoła Podstawowa nr 1 im.
Feliksa Nowowiejskiego i gimnazjum, obecnie
tylko gimnazjum. Pierwsze spotkania
rówieśników, wspólne wypoczynki to wynik
wcześniejszego podpisanego porozumienia.
W ramach wymiany udokumentowany na
przestrzeni lat udział drużyn sportowych.
Szczególnie drużyn piłki nożnej. Pisze również
o budowie gimnazjum i hali sportowej, a także
podpisanie w dniu 12 maja 2007 roku w Barczewie Aktu Partnerstwa między Gimnazjum nr
1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie a Haupund Realschule mit Orientierungsstufe w Hagen
a. T.W. W dokumencie jest mowa o wymianie
młodzieży, wymianie doświadczeń pedagogicznych, poznawaniu kultury, obyczajów i
historii partnerskich krajów. W zakończeniu
czytamy, że partnerskie kontakty i przyjacielskie
wizyty pomiędzy naszymi gminami ugruntowały się dzięki pracy i zaangażowaniu
wszystkich burmistrzów i radnych z niemieckiego Hagen a. T.W. i polskiego Barczewa.
Wszystkim tym, którzy w minionym okresie
uczestniczyli w nawiązywaniu kontaktów na
płaszczyźnie samorządowej i towarzyskiej oraz
wszystkim tym, którzy wspomagali oba
samorządy należą się słowa uznania.
Dwujęzyczna publikacja Haliny Bronki pt.
„Trwaj chwilo… Verwelle Doch, o Augenblick”,
starannie i bogato ilustrowana, wydana została
nakładem autora. Ukazała się dzięki wielu
osobom. Tłumaczenie tekstu: Ewa Kaczyńska
i Anna Wagner-Rybińska. Piękna oprawa
graficzna to zasługa Zbyszka Kozłowskiego.
Prezentację książki podczas pożegnalnego
spotkania przedstawiły: Halina Bronka (po
polsku) , Ewa Kaczyńska (po niemiecku).
Wojciech Zenderowski
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Przetargi
BURMISTRZ BARCZEWA
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:
NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANE
1. Obręb ewidencyjny 3 miasta Barczewo, ul. Obrońców Warszawy. Działki zabudowana budynkami dawnego młyna zbożowego.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektów wynosi 1108,67 m2.
Cena wywoławcza: 180 000,00 zł – zwolniona z podatku VAT.
W skład nieruchomości wchodzą działki:
Działka Nr 78/1 o powierzchni 122 m2, KW Nr OL1O/00130943/5
Działka Nr 78/3 o powierzchni 218 m2, KW Nr OL1O/00128315/7.
Wybudowane na początku XX 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.
2. Obręb ewidencyjny Wójtowo
Działka Nr 130/12, pow. 1117 m2.
Cena wywoławcza: 130 000,00 zł
KW Nr OL1O/00011336/7.
Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 53,8 m2.
DZIAŁKI NIE ZABUDOWANE PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ
1. obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo, działki położone u zbiegu ulic: Harcerskiej i Lipowej:
Działka Nr 79/7, pow.1232 m2.
Cena wywoławcza: 86 240,00 zł
Działka Nr 79/8, pow.1148 m2.
Cena wywoławcza: 80 370,00 zł
Działka Nr 79/9, pow.1175 m2.
Cena wywoławcza: 82 250,00 zł
Działki objęte są KW Nr OL1O/00012160/9.
2. Obręb ewidencyjny 3 miasta Barczewo, działki położone u zbiegu ulic: Warmińskiej i Zielonej:
Działka Nr 3/112, pow.1753 m2. Cena wywoławcza: 90 233,00 zł
Działka Nr 3/113, pow.1081m2. Cena wywoławcza: 61 795,00 zł
Działka Nr 3/114, pow.1074 m2. Cena wywoławcza: 65 240,00 zł
Działka Nr 3/115, pow.1124 m2. Cena wywoławcza: 68 271,00 zł
Działki objęte są KW Nr OL1O/00036816/7.
3. Obręb ewidencyjny Ruszajny:
Działka Nr 165/44, pow.1157m2. Cena wywoławcza: 54 100,00 zł
Działka Nr 165/45, pow.1000m2. Cena wywoławcza: 46 720,00 zł. Działki objęte są KW Nr OL1O/00143149/3.
4. Obręb ewidencyjny Skajboty:
Działka Nr 182/5, pow. 1543 m2. Cena wywoławcza: 38 700,00 zł
Działka Nr 182/6, pow. 779 m2. Cena wywoławcza: 21 150,00 zł
Działki objęte są KW Nr OL1O/00046409/4.
5. Obręb ewidencyjny Kromerowo:
Działka Nr 176/5, powierzchnia 1204 m2. Cena wywoławcza: 38 280,00 zł
KW Nr OL1O/00075808/3.
6. Obręb ewidencyjny Barczewko:
Działka Nr 514/2, pow. 1539 m2. Cena wywoławcza: 97 170,00 zł
KW Nr OL1O/00011336/7.
Działka Nr 271, pow. 488 m2. Cena wywoławcza: 35 670,00 zł
KW NR OL1O/00052091/6.
Do cen wywoławczych w/w nieruchomości został doliczony podatek VAT w stawce 23%.
Przetarg odbędzie się 3 grudnia 2012 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 27 listopada 2012 r.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie w gotówce,
nie później niż na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy notarialnej.
Nabywca nieruchomości ponosi w całości koszty przygotowania nieruchomości do zbycia oraz notarialne i sądowe.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości
oraz przetargu udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Barczewie: www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA

medivet@interia.pl

