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W sobotę, 28 lipca br., w ramach Barczewskiego Lata Artystycznego,
zorganizowane zostały I Barczewskie Łosiery połączone z odpustem św. Anny.
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Humor w obiektywie

fot. Mieczysław Szczepanik

3 czerwca – będący pod wpływem alkoholu
kierowca został zatrzymany podczas jazdy
samochodem Opel Vectra. Zatrzymany miał
sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
6 czerwca - w Barczewie nieznany sprawca włamał
się do mieszkania. Ukradł drzwi wejściowe wraz z
futryną;
- w Łęgajnach ustalony już z imienia i nazwiska
złodziej wyłamał kilka desek z poszycia
dachowego garażu i ukradł z niego 30 litrów oleju
napędowego oraz drobne narzędzia. Sprawcą
kradzieży okazał się nieletni. Czeka go sąd
rodzinny dla nieletnich;
- w Wipsowie z nieczynnego toru kolejowego
nieznany sprawca ukradł szyny kolejowe.
9 czerwca - Straż Rybacka zatrzymała dwóch
kłusowników (kłusowali za pomocą sieci
rybackich).
- policja zatrzymała dwóch kierowców, będących w
stanie nietrzeźwym.
16 czerwca - w Barczewku nieznany sprawca
ukradł część ogrodzenia (ponad 100 metrów).
Wartość skradzionego płotu właściciel szacuje na
kwotę 2000 złotych. W tym samym czasie nieznany
sprawca na osiedlu Słonecznym w Barczewie
ukradł samochód osobowy marki Volkswagen
Passat o wartości 17000 złotych.
17 czerwca - w Barczewie znany już policji
sprawca, będący pod wpływem alkoholu, włamał
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się do samochodu osobowego Renault 19 (zbił
tylną szybę).
19 czerwca - w miejscowości Niedźwiedź
złodzieje włamali się do pomieszczeń
gospodarczych i ukradli z nich: grzejniki, piece i
pralki. Sprawa jest w toku.
20 czerwca - w Barczewie nieznany sprawca
ukradł dwa rowerki dziecięce. Złodziej został
zatrzymany przez policję. Rowerki odzyskano.
22 czerwca - na drodze Stare Włóki-Kronówko
policja zatrzymała nietrzeźwego kierującego
pojazdem.
22 czerwca - w Ruszajnach, na szkodę sołectwa,
nieznany sprawca ukradł dwie ławki i stół.
23 czerwca - podczas festynu wiejskiego dwóch
znanych już policji mężczyzn pobiło mężczyznę.
Sprawcy pozostają do dyspozycji policji;
- z miejscowości Łęgajny policja otrzymała
zgłoszenie o przywłaszczeniu telefonu
komórkowego. Ustalono sprawcę. Pozostaje on
do dyspozycji policji.
24 czerwca - w Bartołtach Wielkich z plebanii
nieznany włamywacz ukradł laptop, zegarki i inne
wartościowe przedmioty na kwotę około 6000
złotych. Policja prosi o informację, która pomoże
w wykryciu sprawcy.
26 czerwca - w Łęgajnach nieznany sprawca
włamał się do samochodu osobowego i ukradł z
niego katalizator. Wartość przywłaszczonego
mienia wynosi 500 złotych.
30 czerwca - Ostatni dzień miesiąca był pechowy
dla wielu osób kierujących pojazdami, którzy
jednocześnie byli pod wpływem alkoholu: na
drodze krajowej nr 16 policja zatrzymała
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rowerzystę, w Marunach - kierującego
samochodem marki Renault 19, w Barczewie
podpadł kierujący samochodem Mitshubishi,
w Kronowie zaś jadący rowerem.
7 lipca - podczas koncertu mieszkance Barczewa
skradziono telefon komórkowy. Ponadto ustalony
już sprawca zniszczył trzy przyłącza elektryczne.
10 czerwca - zatrzymano sprawcę kradzieży, który
z mieszkania ukradł: sprzęt TV, ubrania
i kosmetyki.
11 lipca - w Krupolinach nieznany sprawca ukradł
z budynku gospodarczego kilka klatek
metalowych o wartości 1000 złotych.
13 lipca - ze sklepu „Biedronka” w Barczewie
kobieta ukradła portfel wraz z zawartością 300
złotych. Sprawa jest w toku.
16 lipca - w pewnej rodzinie doszło do awantury.
Ojciec rodu ugodził syna nożem. Sprawca czynu
był w tym czasie nietrzeźwy. Ojciec został
aresztowany. Syn żyje.
17 czerwca - w Jedzbarku nieznany sprawca
ukradł 2 rowery o łącznej wartości 1900 złotych.
- policja otrzymała zgłoszenie, że z placu budowy
w Barczewku skradziono 40 sztuk pustaków.
- w Kaplitynach nieznany sprawca ukradł
samochód osobowy marki Ford na szkodę
obywatela Niemiec.
25 lipca - sprawca uszkodził kamerę
przemysłową. Sprawa w toku.
Policja w tym czasie zatrzymała 19 dowodów
rejestracyjnych pojazdów oraz 5 poszukiwanych, w tym 2 listem gończym.
Redakcja
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zdj. okładka - Zbigniew Kozłowski

Z Urzędu Miejskiego
Otwarcie zrewitalizowanej starówki
w Barczewie!
Zrewitalizowana w latach 2010-2011
starówka w Barczewie po kilku miesiącach
testowania i sprawdzania funkcjonowania
obszaru zrewitalizowanego, doczekała się
oficjalnego otwarcia. W dniu 10 lipca o godzinie
15:00, wschodnią część Starego Miasta w
Barczewie otworzył pan
Jacek Protas marszałek
województwa warmińskomazurskiego.
Projekt „Rewitalizacja
wschodniej części Starego
Miasta w Barczewie” był
współfinansowany ze
środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i
Mazury na lata 2007-2013.
Inwestycja polegała m.in.
na wymianie starej sieci
wodno-kanalizacyjnej,
odtworzeniu kamiennych
nawierzchni dróg oraz
chodników, utworzeniu miejsc parkingowych,
wymianie i uzupełnieniu oświetlenia
drogowego, zakupie i montażu elementów małej
architektury oraz budowie minitargowiska zaraz
obok parkingu. Najważniejszym jednak
wyzwaniem w całości przedsięwzięcia była
budowa stałych odkrywek archeologicznych
fot. Archiwum UM z
wystawionymi na szklanych półkach
eksponatami pochodzącymi z Barczewa, a

wydobytymi podczas prac archeologicznych. W
północno-wschodniej Polsce są to jedyne takie
obiekty w tak dużej skali, dostępne do ogólnego
zwiedzania. Umiejscowione są na głównym
parkingu, gdzie komponują się z elementami
małej architektury. Badania archeologiczne i

fot. Archiwum UM

prace konserwatorskie przeprowadzone w
latach 2010-2011, przyniosły mieszkańcom
Barczewa oraz licznie odwiedzającym to piękne
miejsce turystom, wiele informacji o historii i
dziejach Barczewa.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych
historią Warmii do odwiedzenia małej Wenecji
Północy, którą niewątpliwie stało się urokliwe
Barczewo.
Jakub Żywicki

Wakacyjne inwestycje gminy Barczewo
W dniu 31.07.2012 r. zakończona została
inwestycja pn. „Budowa sieci wodociągowej do
miejscowości Zalesie”. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „MELKAN” Sp. z o.o., z siedzibą 86-300 Grudziądz
przy ulicy Ossowskiego 26 prowadziło ww.
prace budowlane w terminie od maja do lipca
2012 r. Wybudowany wodociąg został
wykonany przed planowanym terminem
zakończenia robót, który przypadał na dzień
27.08.2012 r. W ramach przedmiotowej
inwestycji wybudowano m.in. 2 447 mb sieci o
średnicy 110 mm oraz 1 018 mb o średnicy 90
mm.
Trwa realizacja inwestycji pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Barczewko i Łęgajny” stopień zaawansowania
robót określa się na ok. 25% całości inwestycji.
Dobiega końca inwestycja „Budowa sieci
wodociągowej w miejscowościach WójtowoNikielkowo - realizacja II, III, IV etapu budowy
sieci rozdzielczej”. Według informacji
uzyskanych od inspektora nadzoru zakres
zaawansowania prac określa się na 98%.
W dniu 9.08.2012 r. został ogłoszony
przetarg nieograniczony na przebudowę drogi
dojazdowej do garaży i boiska Orlik przy ul.
Wojska Polskiego w Barczewie etap I.
Inwestycja ta jest konieczna ze względu na zły
stan techniczny nawierzchni drogi. Zadanie
przewiduje wykonanie owej nawierzchni drogi z

kostki betonowej na podstawie dokumentacji
projektowej opracowanej przez firmę „PRONAD” z siedzibą w Olsztynku przy ul.
Kolejowej 3/24. Przy ul Wojska Polskiego
zostanie również przebudowany chodnik,
dokumentacja na to zadanie została już
opracowana, obecnie trwa wydawanie decyzji
na wycinkę 3 drzew kolidujących z przebiegiem
chodnika.
7.08.2012 r. upłynął termin składania ofert w
przetargu nieograniczonym na „Dostawę energii
elektrycznej dla oświetlenia drogowego i
obiektów Gminy Barczewo oraz jednostek
podległych”. W terminie wpłynęły dwie oferty
obecnie trwają prace komisji przetargowej
polegające na wyborze najkorzystniejszej
oferty.
W dniu 13.08.2012 r. rozstrzygnięto
przetarg nieograniczony na równanie dróg
gruntowych na terenie gminy Barczewo,
wygrała firma PUDIZ Sp. z o.o., ul. Jarocka 21,
10-699 Olsztyn za cenę 187 253, 00 PLN brutto.
Oferta ww. firmy nie podlegała odrzuceniu oraz
spełniała przyjęte przez zamawiającego
kryterium najniższej ceny, jak również warunki
opisane przez zamawiającego w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, a także
wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz przepisy szczególne.
Aleksandra Hodt

W ramach RPO Warmia i Mazury…
Podpisanie kolejnej umowy
o dofinansowanie projektu
W dniu 29 czerwca 2012 roku pan Lech Jan
Nitkowski burmistrz Barczewa wraz z panią
skarbnik Dorotą Kondratowicz podpisali w
Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i e g o u m o w ę o
dofinansowanie projektu „Wzrost atrakcyjności
turystycznej Gminy Barczewo, poprzez
renowację kluczowych obiektów dziedzictwa
kulturowego”. Projekt zostanie dofinansowany
kwotą 3232371,07 PLN z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie
planowane jest do realizacji w latach 2012-2014,
a wkład własny gminy Barczewo nie przekroczy
15% całkowitych kosztów projektu.
W ramach tej inwestycji przyjęto
nowatorskie pomysły zagospodarowania
zabytkowej przestrzeni publicznej trzech
pięknych obiektów w Barczewie:
Kościół poewangelicki - zakłada się
przeprowadzenie remontu i adaptacji wnętrz
kościoła na Międzynarodowe Centrum Kultury
w Barczewie. Prace konserwatorskie i
adaptacyjne wewnątrz zabytkowego obiektu
oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Powstanie dzięki realizacji
projektu zarówno piękna i akustycznie
atrakcyjna sala do występów zespołów
artystycznych, jak również ogromna przestrzeń
do organizowania wystaw różnego rodzaju.
Muzeum im. Feliksa Nowowiejskiego w
Barczewie (Salon Muzyczny im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie) - remont wraz z
wyposażeniem wnętrza muzeum, wymiana
okien i drzwi oraz dostosowanie obiektu do
potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ratusz w Barczewie - planuje się wykonać prace
adaptacyjne poddasza, remont z adaptacją wieży
ratuszowej na wieżę widokową w celu
udostępnienia jej dla turystów, utworzenie sali
wystawienniczej (historycznej) na
wyremontowanym poddaszu ratusza. Sala
historyczna będzie wystylizowana na muzeum,
a w zakupionych gablotach będą umieszczone
zabytki archeologiczne odkryte przez
archeologów w latach 2010-2011 podczas prac
rewitalizacyjnych. Dostosowanie obiektu do
potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez
budowę dźwigu osobowego wewnątrz budynku,
przedłużenie klatki schodowej na poddasze,
remont części dachu, prace konserwatorskie
elewacji zewnętrznej, wymiana części okien i
drzwi zewnętrznych oraz montaż kotłowni
gazowej pozytywnie wpłynie zarówno na
bieżącą pracę urzędu jak i obsługę turystów,
których zamierzamy ściągnąć do Barczewa.
Podpisanie tego projektu i jego realizacja
skutecznie uzupełni ofertę turystyczną gminy
Barczewo. Jest on także swoistym
uzupełnieniem zakończonej w 2011 roku
rewitalizacji barczewskiej starówki, ponieważ
cała inwestycja zlokalizowana jest wokół
zrewitalizowanych ulic, parkingów i zielonych
przestrzeni.
Jakub Żywicki
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Szanowni mieszkańcy!
W dniu 1 stycznia 2012 roku weszła w życie
nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. Nowelizacja ta zakłada
istotne zmiany w sektorze gospodarki odpadami
komunalnymi powstającymi w gospodarstwach
domowych.
Od dnia 1 lipca 2013 roku nasza gmina
przejmuje władztwo nad odpadami
komunalnymi i staje się odpowiedzialna za
prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.
Ustawa ta ma na celu spełnienie wymogów
Unii Europejskiej co do sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych. Dotychczas
odpady odbierane od właścicieli nieruchomości
w większości zawożone były na składowisko, co
było najtańszym sposobem ich utylizacji.
Jedynie 5-7% odpadów stanowiła tzw.
selektywna zbiórka oraz odzysk surowców
wtórnych na liniach segregacyjnych. Wymogi
unijne (tzw. dyrektywa śmieciowa) zakładają
wzmocnienie poprzednio prowadzonych
działań dotyczących selektywnej zbiórki
odpadów, m.in. kontynuowanie selektywnego
zbierania odpadów opakowaniowych i
surowców wtórnych oraz dodatkowo zbieranie
odpadów biodegradowalnych (odpady
podlegające rozkładowi, np. resztki jedzenia).
Wszystkie zebrane odpady komunalne będą

musiały zostać poddane odzyskowi w
odpowiednich instalacjach wskazanych w
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a
na składowisko będzie mogła trafić tylko ta
pozostałość, której nie da się przerobić. Już w
roku 2013 gmina musi wykazać, iż ogranicza o
50% masę odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, która przekazywana jest na
składowisko. Następnie do końca roku 2020
gmina zobowiązana jest do wykazania, że
zbierane jest selektywnie i przekazywane do
recyklingu co najmniej 50% powstających
odpadów z papieru, metali, tworzyw sztucznych
i szkła.
W przypadku niespełnienia przez gminę
powyższych wymagań zostanie na nią nałożona
kara pieniężna. Kary te mogą sięgać
kilkudziesięciu tysięcy złotych, które gmina
będzie musiała pokryć ze swojego budżetu.
Dlatego ważne jest, aby wszyscy mieszkańcy
czynnie i prawidłowo uczestniczyli w nowym
systemie zbierania odpadów. Od dnia 1 lipca
2013 roku zmienią się zasady zawierania umów
i pobierania opłat za odbieranie odpadów
komunalnych. Właściciele nieruchomości nie
będą zawierać umów z przedsiębiorcą
odbierającym odpady tylko będą wnosić opłatę
do gminy, która zapewni prawidłowy odbiór
odpadów komunalnych powstałych w

gospodarstwach domowych. Gmina
zorganizuje przetarg i wybierze przedsiębiorcę,
który będzie odbierał odpady od właścicieli
nieruchomości. Opłata za odbieranie odpadów
będzie kształtowała się na dwóch poziomach
jako opłata podstawowa i opłata obniżona.
Opłatą obniżoną będą objęci właściciele
nieruchomości, którzy zgodnie z wymogami
będą zbierać selektywnie w prawidłowy sposób
odpady komunalne. Właściciele nieruchomości
niewywiązujący się z obowiązku prawidłowego
zbierania odpadów będą objęci opłatą
podstawową. Weryfikacja sposobu zbierania
odpadów będzie się odbywać każdorazowo przy
odbiorze odpadu.
W interesie wszystkich mieszkańców naszej
gminy jest prawidłowe funkcjonowanie
gospodarki odpadami. Pozwoli to nie tylko
chronić środowisko, ale również oszczędzi
nasze wydatki.
Wszelkie informacje na temat wdrażanego
systemu odpadów komunalnych będą pojawiały
się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w
Barczewie.
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Złote Gody. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
W piątek, 3 sierpnia, w Urzędzie Miejskim
w Barczewie odbyła się uroczystość związana z
50-leciem pożycia małżeńskiego. Jubilatów i
przybyłych gości serdecznie przywitała
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego pani Róża
Mysakowska. Witając nadmieniła, że małżeństwo to nie tylko instytucja społeczna, ale także
związek oparty na trwałej więzi emocjonalnej i
uczuciowej, łączącej dwoje ludzi nierozerwalnym węzłem zaufania i radości wspólnego
życia oraz, że osoby, które zawarły związek
małżeński przed pięćdziesięciu laty, zasługują
na duży szacunek, który został dostrzeżony
przez państwo.
Burmistrz Barczewa Lech Jan Nitkowski, w
imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego, wręczył Medale
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w to, aby Państwa małżeństwo z każdym dniem
rozkwitało nową coraz dojrzalszą miłością”.
Ponadto jubilaci otrzymali list gratulacyjny od
władz miasta Barczewo podpisany przez
burmistrza wraz z wiązanką kwiatów. Na koniec
burmistrz Lech Jan Nitkowski wszystkim
jubilatom złożył serdeczne życzenia, dalszych
długich lat. Były życzenia i gratulacje od
przybyłych rodzin jubilatów, wiązanki kwiatów,
a na koniec lampka szampana i krótka chwila na
wspomnienie.
W imieniu naszej redakcji wszystkim
jubilatom składamy serdeczne życzenia.
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale
otrzymali: Maria i Ryszard Beślerzewscy,
Monika i Konrad Cieślak, Regina i Sylwester
Łukasik, Kazimiera i Michał Wasieczka.
Ponadto jubilaci otrzymali
od wojewody warmińskomazurskiego życzenia,
w których czytamy: „Serdecznie gratuluję Państwu,
że wytrwaliście ze sobą w
dobrych i złych chwilach,
dając przykład kolejnym
pokoleniom młodych
ludzi, którzy dzięki Wam
z wiarą wstępują w związki małżeńskie. Składam
Państwu gratulacje za
chlubne pożycie małżeńskie, piękne i długie oraz
za ogromny wkład pracy
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Ostatnie pożegnanie
„Przez całe życie kolorowymi nićmi tkała drogę do Pana.”
W środę, 25 lipca br. mszą św., odprawioną
w kościele św. Andrzeja Apostoła w Barczewie,
pożegnaliśmy zmarłą w wieku osiemdziesięciu
ośmiu lat Barbarę Hulanicką, mieszkankę
Barczewa, artystkę związaną z Warmią i
Mazurami, autorkę tkanin artystycznych,
inspirowanych kulturą regionu, zasłużoną
animatorkę życia kulturalnego i nauczycielkę
wielu pokoleń artystów, wieloletnią działaczkę
SSK „Pojezierze” oddziału w Barczewie.
W liturgicznej ceremonii pożegnalnej
uczestniczyli: władze samorządowe, przedstawiciele kultury i środowisk twórczych,
przyjaciele, mieszkańcy miasta i gminy
Barczewo. Jej trumnę pokryły liczne wieńce i
wiązanki kwiatów, a śpiew chóralny wypełnił
nawę świątyni głębokim smutkiem.
W przemówieniach nad trumną zmarłej padło
wiele ciepłych, płynących z serca słów: „Była
warszawianką z urodzenia i Warmiaczką z
wyboru, a tego dnia kiedy odeszła, smutek
zawitał do barczewskich domów”, „życie jest
jak płomień palącej się świecy i zgaśnie
zdmuchnięty lub dotrwa do końca, lecz zgaśnie
na pewno”.
Śp. Barbara Hulanicka urodziła się 23
czerwca 1924 roku w Warszawie. W czasie
okupacji była żołnierzem Armii Krajowej. W
1954 roku ukończyła Akademię Sztuk Pięknych
w Warszawie. Studiowała także w Wyższej
Szkole Higieny Psychologicznej w Warszawie.
W 1954 roku zamieszkała w województwie
olsztyńskim. W latach 1954-1960 nadzorowała
odtwarzanie starych wzorów dywanów i
kilimów mazurskich w spółdzielni CPLiA
„Tkanina” w Mikołajkach. W latach 1960-1970
była kustoszem zamku w Reszlu i kierownikiem
Galerii Sztuki Współczesnej Warmii i Mazur, a
w latach 1965-1969 radną Miejskiej Rady
Narodowej. W 1969 roku została prezesem
oddziału olsztyńskiego Stowarzyszenia
Twórców Ludowych. Od 1970 roku kierowała

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, a
w latach 1974-1980 działem sztuki
współczesnej. Przyczyniła się do przeniesienia
Muzeum Mikołaja Kopernika z kanonii
Najświętszej Marii Panny do Pałacu
Biskupiego. Od roku 1980 zamieszkała w
Barczewie i w budynku dawnej synagogi
stworzyła wraz z mężem Andrzejem Centrum
Tkactwa Warmii i Mazur, prowadząc w nim
kursy dla amatorów sztuki tkackiej oraz dla
instruktorów terapii zajęciowej.
Należała do najwybitniejszych twórców
zajmujących się tkactwem dywanów
dwuosnowowych. Jej tkaniny wykonane zostały
starą techniką tkactwa regionalnego, związane
tematycznie z przeszłością regionu i jego
zabytkami. Wykorzystując dawną technikę
komponowała tkaniny według własnych
pomysłów. W ten sposób powstały jej słynne
cykle: Mikołajki, Biskupiec, Reszel, Święta
Lipka, Lidzbark Warmiński oraz Gwiazdy,
Kosmonauci, Astronauci, Religie Świata, Trójca
Święta, Reformacja, Judaizm, Islam, Buddyzm,
Hinduizm. Upamiętniła także w swych dziełach
wybitne postaci związane z regionem: Mikołaja
Kopernika, Stanisława Hozjusza, św.
Wojciecha, Feliksa Nowowiejskiego, Ignacego
Krasickiego. Wykonała również antypedia dla
katedry fromborskiej oraz serie gobelinów,
eksponujące kwiaty i zwierzęta. Brała udział we
wszystkich olsztyńskich wystawach sztuki
ludowej Warmii i Mazur i w ponad 30
wystawach zagranicznych, m.in. w Amboise,
Lille i Chateauroux we Francji, w Londynie,
Edynburgu i Glasgow w Wielkiej Brytanii,
Hanowerze, Bonn i Langenhagen w Niemczech,
San Francisco, Los Angeles i Huston w Stanach
Zjednoczonych, w Rzymie, Egerze,
Kalingradzie. Obecnie jej prace znajdują się w
wielu galeriach i muzeach: w Watykanie, Rosji,
Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech,
Szwajcarii, Republice Południowej Afryki,

fot. Archiwum

Australii, w Białym Domu (Stany Zjednoczone)
i Francji. Były i są w posiadaniu wybitnych
osobistości m.in. papieża Jana Pawła II, prymasa
Polski kardynała Józefa Glempa, Richarda
Nixona i w domach prywatnych.
Uczestniczyła w pracach SSK „Pojezierze”.
Z chwilą, kiedy od listopada 2000 roku,
w pomieszczeniach dawnej synagogi utworzono
Galerię Sztuki Współczesnej, jej prace
stanowiły stałą wystawę. W 1967 roku Barbara
Hulanicka otrzymała nagrodę Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie,
w 1988 roku nagrodę im. Michała Lengowskiego. Odznaczona złotą odznaką „Zasłużony
dla Warmii i Mazur”, „Złotym Krzyżem
Zasługi” i Srebrnym Medalem Zasłużony
Kulturze „Gloria Artis”. W 2000 roku
uhonorowana została tytułem „Barczewianin
2000 Roku”. W czerwcu 2005 roku na 50-lecie
pracy twórczej otrzymała tytuł Honorowego
Obywatela Barczewa. Wielokrotnie wyróżniona
wpisem do Honorowej Księgi Dokonań. 5 maja
2010 otrzymała nagrodę im. Biskupa Ignacego
Krasickiego. Zmarła 23 lipca 2012 roku
w Barczewie, a 26 lipca spoczęła na cmentarzu
w Piasecznie.
Łącząc się w smutku z Rodziną zmarłej, tą
drogą składamy wyrazy głębokiego współczucia.
W. Zenderowski

W pierwszą rocznicę śmierci. Eugeniusz Kisiel

fot. Archiwum

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.”
1 sierpnia br. mija pierwsza rocznica
śmierci śp. Eugeniusza Kisiela, mieszkańca
Barczewa, człowieka znanego i szanowanego.
Kiedy na cmentarzu komunalnym w Olsztynie
żegnali go rodzina i przyjaciele, wspomniano, że
przyszło mu żyć i pracować dla Barczewa oraz
jego mieszkańców w trudnych latach, a jednak
zrobił wiele, i o tym nie powinniśmy zapomnieć.
Eugeniusz Kisiel urodził się 17 grudnia
1926 roku w Rogawce koło Siemiatycz, w
rodzinie Jana i Nadziei. W latach 1942-1945
przebywał na robotach przymusowych w
Niemczech. W 1945 roku, po wyzwoleniu,
został wcielony do wojska radzieckiego. Po
zdemobilizowaniu, w maju 1951 roku wrócił do
Polski, gdzie rozpoczął pracę w spółdzielczości
w Siemiatyczach. W lipcu 1957 roku zamieszkał
w Barczewie, gdzie od 13 sierpnia pracował jako
kierownik Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i
Zbytu, a od kwietnia 1964 roku był

wiceprezesem Zarządu Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Barczewie. W 1976
roku ukończył Technikum Ekonomiczne w
Kętrzynie, później roczny kurs zawodowy. Od
1967 do 1981 roku pełnił funkcję prezesa. W tym
okresie będąc przez dwie kadencje radnym
Miejskiej Rady Narodowej, przewodniczył
Społecznemu Komitetowi Ochotniczej Straży
Pożarnej, a także uczestniczył w pracach z
młodzieżą w Klubach Rolnika na terenie gminy.
Przypomnijmy, że od początku priorytetem
barczewskiej Spółdzielni było zaspokojenie
materialnych potrzeb mieszkańców miasta i
okolicznych wiosek, a kierowanie tak
ogromnymi zasobami wymagało poświęcenia.
Za jego prezesury nastąpił znaczny
rozwój w zakresie handlu i usług. Powstały
nowe obiekty oraz sklepy, w tym: produkcji
rolnej, spożywczo-przemysłowe, obuwnicze,
a także punkt skupu żywca, baza
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Wydarzenia

„ERROR”
zakończony!
W piątek, 3 sierpnia 2012 r. na terenie
barczewskiego amfiteatru odbyła się druga
edycja „Przeglądu lokalnych zespołów
„ERROR” wraz z koncertem”. W konkursie
mogły wziąć udział amatorskie formacje
muzyczne z województwa warmińskomazurskiego, reprezentujące różne gatunki
muzyczne.

Transtime

fot. M. Rukszan

W przeglądzie wzięło udział 6 z 7
zakwalifikowanych zespołów. Poziom był
wyrównany. Jury w składzie: Adam Jędraszek CKiPG, Michał Wypij - gitarzysta zespołu
Monolit, organizator koncertów, Tomasz Fiuta gitarzysta zespołu Whiterose podjęło
następujący werdykt:
I miejsce - TRANSTIME z Działdowa;
II miejsce - DEFYING z Olsztyna;
III miejsce - CHICHA z Olsztyna/Ostródy.
Laureaci I miejsca otrzymali 24-godzinną sesję
nagraniową w Studiu X w Olsztynie; II miejsca zestaw mikrofonów dynamicznych, skrzynię

transportową od Abracase z Korsz i bon do
wykorzystania w Salonach Muzycznych RIFF;
natomiast zdobywcy III miejsca - zestaw
mikrofonów dynamicznych oraz bon do
wykorzystania w Salonach Muzycznych RIFF.
Do przeglądu zgłosiło się 10 zespołów, z
których wybrano 7. Były to: Groke's Child
(Olsztyn); The Arouser (Iława); ChiCha
(Olsztyn/Ostróda); TRANSTIME (Działdowo);
VAGADILERHA (Barczewo); Asteria (Elbląg)
i Defying (Olsztyn).
Od godziny 18.00 rozpoczęła się część
koncertowa. Tu wystąpiły dwa zespoły z gminy
Barczewo. Były to: Bez Znaczenia oraz

Sandaless

fot. Zb. Kozłowski

Bez znaczenia

fot. M. Rukszan

VAGADILERHA, a następnie: SANDALESS
(Ełk), NOKO (Warszawa) i WHITEROSE
(Lublin).
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy w
przyszłym roku.
Projekt „Przegląd lokalnych zespołów
„ERROR” wraz z koncertem” jest
współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie, w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.
Mariola Łukowska-Juckiewicz

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Spotkanie z Poezją” na Dzień Ojca
W poniedziałek, 25 czerwca br., w sali
widowiskowej Centrum Kultury i Promocji
Gminy w Barczewie zorganizowano kolejne
„Spotkanie z Poezją”, tym razem z okazji Dnia
Ojca. Prowadząca spotkanie Agnieszka
Chojnowska w imieniu Marioli Łukowskiej
- Juckiewicz - dyrektora Centrum Kultury
i Promocji Gminy, które było organizatorem,
oraz własnym gorąco przywitała przybyłych
tatusiów wraz z osobami towarzyszącymi,
a także poetów biorących udział w spotkaniu
oraz wszystkich gości.
W pierwszej części spotkania wystąpił
„Kabarecik berecik”, czyli grupa dzieci
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z Centrum Kultury i Promocji Gminy, który
przed wypełnioną widownią zaprezentował
przedstawienie „Bajkowy kogel-mogel”, w
reżyserii Agnieszki Chojnowskiej. Młodych
aktorów nagrodzono dużymi brawami.
Następnie swoje wiersze zaprezentowali
barczewscy poeci - Agnieszka Chojnowska,
Roksana Bałabon, Mirela Romanowska,
Marian Auguścik, Bolesław Pączyński.
Podczas spotkania zaprezentowano również
wiersze Wojciecha Zenderowskiego.
Na zakończenie Magdalena Łowkiel
zaśpiewała trzy utwory, przygotowane specjalnie na tę okazję.

„Spotkanie z poezją” zorganizowane
z okazji Dnia Ojca było wyjątkowe, pełne
ciepła i serdeczności. Niemal w każdym
wierszu nie zabrakło słów miłości i podziękowań za wszystko. Potem były kwiaty,
życzenia i wiele wzruszeń. Dodajmy, że
wszyscy, którzy uczestniczyli w spotkaniu byli
oczarowani stworzoną rodzinną atmosferą.
Słowa uznania należą się wszystkim tym,
którzy przyczynili się do zorganizowania
wspaniałej imprezy.
Zenderowski
Fot. Leo Wirtschaft wraz z Elizabeth W.
Traute,
z domu Falk
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Wojaże chóru „Moderato”
W sobotę, 14 lipca br., działający przy
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie chór „Moderato” pod dyrekcją
Danuty Nowakowskiej został zaproszony na
jubileusz 10-lecia chóru „Legenda” w
Stawigudzie. W jubileuszu wzięła udział
także stawigudzka kapela Kosejder.
Organizatorom udało się połączyć jubileusz
chóru „Legenda” z obchodami stulecia
istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej ze
Stawigudy. Jubilatom towarzyszyła orkiestra
dęta z Lubawy. Barczewskich chórzystów za
ich wspaniały występ nagrodzono gorącymi
brawami oraz zaproszono na festyn,
zorganizowany przez Gminny Ośrodek
Kultury w Stawigudzie.
W kalendarzu nie ma miesiąca bez
koncertów barczewskiego chóru „Moderato”. Z
redaktorskiego obowiązku skrzętnie
odnotowaliśmy każdy z nich. Tak się złożyło, że

W pierwszą rocznicę śmierci
Ciąg dalszy ze str. 5

składowoopałowa i warsztat napraw samochodowych. W roku 1964 Spółdzielnia
posiadała na terenie miasta piętnaście sklepów
różnych branż oraz trzy kioski i dwa punkty
sprzedaży pomocniczej. Wybudowano nową
masarnię oraz restaurację „Jubileuszowa”,
pawilon handlowy „Lotos” na Osiedlu
Słonecznym, a pod koniec zbudowano
biurowiec Spółdzielni ze sklepem metalowym
na parterze, natomiast obok - magazyn
zbożowy. Poza siecią sklepów, piekarni,
masarni i zakładów gastronomicznych, przy
Spółdzielni działał chór mieszany i teatr lalek.
Ponadto funkcjonował Ośrodek „Nowoczesna
Gospodyni”, przy którym prowadzono m.in.:
punkt usługowy, fryzjerski, dziewiarski,
krawiecki, maglowanie bielizny. Organizowano kursy, szkolenia. Dodajmy, że z chwilą
powstania Spółdzielnia udzielała pomocy
materialnej i finansowej na rzecz rozwoju
produkcji rolnej, oświaty rolniczej, sportu,
straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich i
organizacji społecznych. Miała swój udział w
budowie szkolnej hali sportowej oraz
prowadziła Kluby Rolnika. Dodajmy, że za
prezesury Eugeniusza Kisiela działalność
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Barczewie, na trwałe zapisała się na kartach
historii naszego miasta.
W styczniu 1981 roku Eugeniusz Kisiel
przeszedł do pracy w Wojewódzkim Związku
Gminnych Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Olsztynie, gdzie do stycznia 1992
roku pracował na stanowisku kierowniczym. Z
tej placówki przeszedł na emeryturę. Za 47 lat
pracy w spółdzielczości i zaangażowanie
społeczne na rzecz gminy i miasta Barczewo
był wielokrotnie wyróżniany. Odznaczony
m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym i
Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką
„Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”,
złotą odznaką „Zasłużonym dla Warmii i
Mazur”. W 2004 roku zamieszkał w Olsztynie,
gdzie zmarł 1 sierpnia 2011 roku.
Wojciech Zenderowski

nawał majowych i czerwcowych wydarzeń nie
pozwolił nam na zamieszczenie choćby w
telegraficznym skrócie informacji na temat
miejsc koncertowania.

„Moderato”, który wierny tradycji od lat
skrzętnie ją pielęgnuje, dbając o jej przetrwanie.
W poniedziałek, 14 maja, w Instytucie
Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II w
Olsztynie, na zaproszenie ks. Stanisława
Kozakiewicza, przed licznie zgromadzoną
olsztyńską widownią odbył się koncert
chóru „Moderato” z Barczewa pod dyrekcją
Danuty Nowakowskiej. Przed koncertem,
ks. Stanisław Kozakiewicz serdecznie
przywitał chórzystów z Barczewa i
nadmienił, że chór, który w swoim
repertuarze posiada wiele pieśni religijnych,
a także regionalnych znany jest nie tylko z
licznych koncertów, ale przede wszystkim z
fot. Zb. Kozłowski profesjonalizmu i trudno wymieć wszystkie
miejsca koncertowe oraz sukcesy. Ponad
Przypomnijmy, że chór wystąpił w Kolnie,
godzinny koncert chórzystów był tego
podczas obchodów uchwalenia Konstytucji 3
dowodem.
maja. W pierwszej części występ chóru stanowił
W sobotę, 2 czerwca chór „Moderato”
oprawę muzyczną w czasie mszy św., natomiast
uczestniczył w XI Festiwalu Chórów Klubów
po nabożeństwie chórzyści dali koncert pieśni
Seniorów pt. „Żyje się raz” w Wydminach,
patriotycznych.
którego organizatorem był miejscowy Gminny
W dniach 5-6 maja chór „Moderato”
Ośrodek Kultury. Warunkiem uczestniczenia w
wystąpił w 10. Jubileuszowym Warmińskim
festiwalu było przygotowanie przez chór
Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych
chociażby jednej pieśni kresowej, a celem
„Kurlantka” w Stawigudzie. Pomysł na
festiwalu - aktywizacja środowisk seniorów,
zorganizowanie przeglądu na ludową,
prezentacja ich umiejętności, a przede
warmińską nutę, skocznych wesołych pieśni
wszystkim wspólna i wspaniała zabawa. Chór
zwanych kurlantkami, wyszedł od Gminnego
„Moderato” zaśpiewał dwie pieśni: „Na
Ośrodka Kultury w Stawigudzie, przy którym
parkanie” i „Szła dzieweczka koło młyna”.
działa chór „Legenda”. Promowane są pieśni
Chórzyści wrócili do Barczewa z dyplomem i
warmińskie, szczególnie regionalne, które
statuetką.
znajdują się w repertuarze wielu chórów. Tak
W. Zenderowski
jest również w przypadku barczewskiego chóru

Wakacje z Centrum Kultury - za nami

fot. M. Rukszan

4 tygodnie zajęć w ramach projektu pn.
„Wakacje z Centrum Kultury” za nami. Dzieci
z miasta i gminy Barczewo od 16 lipca do 10
sierpnia, miały okazję uczestniczyć w półkolonii
zorganizowanej przez instruktorów Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Zajęcia
odbywały się od poniedziałku do piątku,
4 godziny dziennie. Instruktorzy przygotowali
tematyczne bloki zajęć tak, by każdy uczestnik
mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania.
Dzieci uczestniczące w zajęciach
plastycznych: „Warsztaty twórcze” - instruktor
Zbigniew Kozłowski oraz „Warsztaty
manualne” - instruktor Małgorzata Rukszan,
poznały techniki rysunkowe i malarskie oraz
sposoby wykonywania rzeźbiarskich szkiców
koncepcyjnych i konstrukcji rzeźbiarskiej,
wykonywały odlewy gipsowe, malowały na

szkle oraz zdobiły koszulki farbami do tkanin.
W ramach zajęć plastycznych zorganizowano
mini plener malarski, na którym uczestnicy
tworzyli pejzaże na płótnie.
Blok muzyczny złożony z zajęć: „Pracownia
muzyczna” - instruktor Adam Jedraszek,
„Muzyczne ABC” - instruktor Magdalena
Łowkiel oraz „Zajęcia muzyczno-artystyczne” instruktor Zdzisław Małas, pozwolił dzieciom
wcielić się w rolę piosenkarzy, gitarzystów oraz
perkusistów. Instruktorzy wraz z dziećmi
tworzyli instrumenty muzyczne, nowe aranżacje
znanych utworów, wspólnie śpiewali oraz brali
udział w spotkaniach z lokalnymi muzykami.
Młodzi sportowcy spędzali czas na
zajęciach rekreacyjno-sportowych (instruktor
Adam Jędraszek), które odbywały się na boisku
sportowym „Orlik”. Dzieci grały w hokeja na
trawie, piłkę nożną, siatkową oraz brały udział
w konkursach i zawodach sportowych. Na
zajęciach teatralnych (instruktor Agnieszka
Chojnowska) dzieci czytały bajki, które były ich
pierwszymi scenariuszami. Dzięki zabawie w
teatr uczestnicy rozwijali swoją wyobraźnię,
doskonalili mowę oraz pracowali nad
zwiększeniem poczucia własnej wartości.
Najmłodsi uczestnicy półkolonii brali udział
w zajęciach pn. „Gry i zabawy” (instruktor
Agnieszka Chojnowska), na których układali
puzzle, grali w gry planszowe i karciane.
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Wydarzenia

I Barczewskie Łosiery. Powrót do tradycyjnych warmińskich pielgrzymek
W sobotę, 28 lipca br., w ramach
Barczewskiego Lata Artystycznego, zorganizowane zostały I Barczewskie Łosiery połączone z
odpustem św. Anny. Tym samym organizatorzy
podjęli się próby powrotu do tradycji
warmińskich łosierów - pielgrzymek, wciąż
żywych, sławiących miasto, w których dawniej
oprócz akcentów religijnych nie mogło
zabraknąć straganów ze specjalnymi
przysmakami, gdzie prym wiodły cółty
(warmińskie bułki), czy tutejsze psiwo (piwo), a
przy tym rozbrzmiewała mowa w języku
polskim, czy w gwarze warmińskiej.
Wzorując się na dawnych przekazach
historycznych powrócono do tradycyjnych
łosierów, wzbogacając je o nowe akcenty.
Rozpoczęto od spotkania na miejskiej starówce
z efektownym wjazdem wozu konnego, na
którym donośnie, ze śpiewem, przygrywała
kapela, w asyście dwóch amazonek na siwych
rumakach z Gospodarstwa Agroturystycznego
„Janczary” w Barczewku. Przyjechały także
stare samochody ze stajni Karola Rokickiego i
Adama Marela. Gospodarz miasta burmistrz
Lech Jan Nitkowski witał na miejskiej starówce
wszystkich przybywających, ks. kan. Marka
Paszkowskiego proboszcza parafii wraz z
duchowieństwem, a także sołtysów z rodzinami
oraz mieszkańców miasta i gminy. Wśród
przybywających nie zabrakło przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa
Chlubickiego. Lidia Rytelewska przypomniała i
nawiązała do warmińskich tradycji barczewskich łosierów, a następnie ks. Marek
Paszkowski wraz z duchowieństwem, ze
śpiewem, poprowadził zebranych do świątyni,
gdzie przy wejściu czekała już przybyła z parafii
św. Mikołaja w Lamkowie, z proboszczem ks.
Piotrem Wiśniewskim, piesza pielgrzymka.
Jedynie po starówce krążyła konna bryczka z
Marun, którą można było się przejechać
przypominając wszem i wobec, że w grodzie nad
Pisą rozpoczęły się łosiery, oraz także obejrzeć
zabytkowe auta.
Mszę św. odpustową na św. Anny
celebrował ks. kan. Marek Paszkowski wraz z
proboszczem parafii NMP Królowej
Męczenników w Wójtowie ks. Krzysztofem
Bumbulem, proboszczem parafii św. Mikołaja i
św. Antoniego w Biesowie ks. Krzysztofem
Jeżowskim i ks. Włodzimierzem
Szynkowiczem z parafii Dubrowno diecezja
Witebsk Białoruś. W konfesjonale posługiwał
ks. Paweł Ostrowski proboszcz z Bartołt i ks.
Łukasz Świątkowski, miejscowy wikariusz.
Oprawę muzyczną podczas mszy zapewnił
zespół „Węgojska Strużka”.
Podczas nabożeństwa burmistrz Jan Lech
Nitkowski przypomniał historię warmińskich,
zbiorowych pielgrzymek, zwanych łosierami,
do sanktuariów, do których to tradycji czas było
powrócić. Nadmienił, że nasze miasto dawniej
słynęło z łosierów i nic nie stoi na przeszkodzie,
żeby było jak dawniej, gdzie po modlitwie, na
opuszczających świątynię ze swoimi wyrobami
przy placu przykościelnym czekały liczne
stragany. Tak było i tego dnia, gdzie wzorem
tradycji sołectwa z Radost i Kromerowa
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postawiły swoje stragany, na których
zaprezentowano wyroby rękodzieła, podobnie
wypełniły się stragany na miejskiej starówce.
Potem zespół wokalny „Węgojska Strużka”,
śpiewając, poprowadził wszystkich ze świątyni
do miejskiego amfiteatru.
W drugiej części barczewskich łosierów
Lidia Rytelewska zapowiadała artystów
występujących na scenie amfiteatru. Pierwszym
był, występujący w strojach warmińskich,
zespół wokalny „Węgojska Strużka”, pod
dyrekcją Teresy Kacperskiej, który wykonał
biesiadne piosenki, a następnie wmieszał się w
widownię, gdzie razem z nią nie tylko śpiewał
ludowe piosenki, ale także zaprosił panów do
tańca. Kolejnym wykonawcą był barczewski
Chór „Moderato” pod dyrekcją Danuty
Nowakowskiej, na co dzień działający przy
Centrum Kultury i Promocji Gminy. Kolejnymi
wykonawcami był duet Agnieszki
Chojnowskiej i Anny Jakończuk - instruktorek
zespołów muzycznych, działających przy
Centrum Kultury i Promocji Gminy. Panie, które
od roku śpiewają w duecie, wykonały piosenki
biesiadno-ludowe. Następnie Magdalena
Łowkiel ze swego repertuaru wykonała kilka
utworów przygotowanych specjalnie na tę
okazję.
Przedostatnimi z zaproszonych zespołów
były „Eurobabki” z Morąskiego Domu Kultury,
które także wystąpiły, jak nakazuje tradycja, w
strojach warmińskich. Ostatnim solistą był
Zbigniew Bajor, rodowity barczewianin, aktor,
solista teatrów muzycznych. Od wielu lat
związany z teatrem gdyńskim i trójmiejskimi
kabaretami. Przed barczewską publicznością,
znajomymi, ze swego repertuaru wykonał wiele
piosenek, pieśni, m.in. „Skrzypka na dachu”,
czy utwory Andrea Bocelli’ego. Podczas
wieczoru stworzył niezapomniany klimat. Na
koniec od organizatorów, znajomych, przyjaciół
otrzymał wiele wiązanek kwiatów, życzeń i
podziękowań. Kwiaty i podziękowania za
wspaniałego syna Zbigniewa otrzymała pani
Czesława Bajor.
Podczas imprezy czynne było stoisko
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie oraz stoiska sołectw: Radosty,
Kromerowo i Wipsowo. Na stoisku sołectwa
Radosty, przygotowanym przez sołtys Balbinę
Buras, Radę sołecką i mieszkańców, serwowano
pyszne regionalne nalewki i domowe wypieki specjalność pani Danuty Rode. Stoisko sołectwa
Kromerowo zaistniało za sprawą sołtysa
Grzegorza Dziekana i jego żony Danuty,

Marzeny i Dariusza Figurów oraz Iwony
Flakowskiej, a zaprezentowane wyroby
rękodzieła, wykonane różną techniką,
przyciągały wzrok odwiedzających. Natomiast
sołtys Wipsowa Kazimierz Biegacki, któremu
pomagały panie Joanna Zawadzka i Sabina Rau,
oprócz własnych rękodzieł promowali sołectwo
wipsowskie jako wspaniałe miejsce do
rekreacji, wypoczynku czy organizowania
imprez z regatami po jeziorze, a odwiedzających podejmowali chlebem ze smalcem.
Z każdą godziną amfiteatr wypełniał się
mieszkańcami, którzy przychodzili z całymi
rodzinami. Nie zabrakło zaproszonych gości
i zamiejscowych.
Organizatorami tegorocznych I Barczewskich Łosierów był burmistrz Barczewa Lech
Jan Nitkowski oraz dyrektor Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie Mariola
Łukowska-Juckiewicz, którzy oprócz uczty
duchowej zapewnili wspaniałą i kulturalną
atmosferę, niezapomniane wrażenia, a także
wiele atrakcji również dla najmłodszych. Na
koniec prowadząca spotkanie Lidia Rytelewska
ciepło i serdecznie podziękowała wszystkim,
którzy przybyli na I Barczewskie Łosiery,
zespołom i artystom oraz wszystkim tym, dzięki
którym mogliśmy miło spędzić czas.
W tym miejscu wyróżnić należy
mieszkańców Lamkowa, którzy jako jedyni,
nawiązując do historii dawnych łosierów, wraz
ze swym proboszczem odbyli pieszą
pielgrzymkę do Barczewa. Do zobaczenia za
rok.
Wojciech Zenderowski

Wakacje z Centrum Kultury - za nami
Ciąg dalszy ze str. 7

Dzieci uczestniczyły również w dwóch
wycieczkach. W drugim tygodniu, uczestnicy
półkolonii zwiedzili Park Dzikich Zwierząt
w Kadzidłowie. Dzieci miały możliwość wejść
na obszerne wybiegi niektórych gatunków
dzikich zwierząt. Uczestnicy mogli je głaskać,
karmić i podziwiać z bliska. Jak co roku zajęcia wakacyjne organizowane były również
w świetlicach wiejskich Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie: Nikielkowie,
Niedźwiedziu, Ramsowie, Wipsowie, Bartołtach
Wielkich, Jedzbarku, Barczewku oraz
Lamkowie. W ostatnim tygodniu półkolonii,
dzieci biorące udział w zajęciach w w/w
świetlicach pojechały na wycieczkę do kina,
gdzie obejrzały trzecią część animacji „Madagaskar”. Projekt półkolonii pn. „Wakacje
z Centrum Kultury” realizowany jest przy
wsparciu finansowym Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Barczewie. Koordynatorem projektu jest pani
Mariola Łukowska-Juckiewicz – dyrektor
Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie. Z zajęć organizowanych w Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie oraz na terenach
wiejskich skorzystało łącznie 1200 dzieci.
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Informacje
Galeria Sztuki „Synagoga”

Wystawa, „Moje malowanie”
W niedzielę, 15 lipca br., Krystyna Szter,
prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” oddział w Barczewie
z ogromną przyjemnością, gorąco i serdecznie
witając Norberta Hansa, autora wystawy „Moje
malowanie”, którego prace wypełniły całą
powierzchnię, wręczyła twórcy bukiet kwiatów.
Przywitała także chór „Moderato” pod dyrekcją
Danuty Nowakowskiej oraz licznie przybyłych
miłośników sztuki.
Tego dnia wernisaż otworzyła komisarz
Anna Korybut-Dziemidowicz, która
przyłączając się do słów pani prezes dodała, że
jest to wyjątkowy wernisaż. Przedstawiając
Norberta Hansa, autora wystawianych prac
nadmienia, że pan Norbert miał zostać
muzykiem, jednak tak się nie stało. W 1972 roku
ukończył studia na Wydziale Tkaniny w
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi.
Był uczniem profesora Stanisława
Fijałkowskiego oraz profesora Antoniego
Starczewskiego. Dziś jest wszechstronnym
artystą. Uprawia twórczość w dziedzinie grafiki
artystycznej i użytkowej, tkaniny artystycznej,
rysunku, malarstwa oraz rzeźby. Jest także
znakomitym pedagogiem, od wielu lat
prowadzi własną pracownię plastyczną. Jego
prace prezentowane były na licznych
Niecodzienne wydarzenia miały miejsce w
niedzielę 24 czerwca 2012 roku w kościele pod
wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w
Barczewie. W czasie mszy świętej odprawionej
w południe parafianie uroczyście żegnali
zakonników odchodzących na służbę do innych
klasztorów. Ze wspólnoty barczewskiego
klasztoru oo. Franciszkanów wyjechał do
Poznania gwardian ojciec Leszek ofm (Mikołaj
Czyściecki), do klasztoru we Wschowej
skierowany został rekolekcjonista ojciec
Kosma ofm (Kosma Rejmer), zaś do klasztoru
we Wronkach został przeniesiony brat zakonny
Artur ofm (Artur Dubis). W Barczewie pozostał
proboszcz parafii św. Andrzeja o. Dawid ofm
(Dawid Szulca), który po raz kolejny zaprosił
mieszkańców Barczewa na dwie pielgrzymki
autokarowe w lipcu i we wrześniu br.
Podczas mszy piękne kazanie wygłosił o.
Kosma. Potem były kwiaty, łzy wzruszenia,
zasłużone, ciepłe słowa podziękowań, życzenia
błogosławieństwa bożego w dalszej posłudze
zakonnej i… piękny „Janowy koncert” w
wykonaniu Akademickiego Chóru „Bel Canto”
Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP
w Olsztynie.
Razem z chórem parafianie śpiewali w
trakcie mszy świętej. Po mszy ojciec proboszcz
zaprosił mieszkańców Barczewa na ucztę
muzyczną pod tytułem „Z Watykanu do
Barczewa”. Dyrygent i założyciel chóru Jan
Połowianiuk z pasją opowiadał o udziale chóru
we mszy dziękczynnej na placu św. Piotra w
Rzymie w maju 2011 roku, podczas której
wykonano 12 dzieł muzyki religijnej wokalnoinstrumentalnej m.in. naszych polskich
kompozytorów Wojciecha Kilara, Mikołaja
Góreckiego i Michała Lorenca.
Na początku koncertu w barczewskim
kościele pięknie zabrzmiały trzy fragmenty

wystawach indywidualnych i zbiorowych w
kraju i za granicą. Jest wrażliwy na piękno,
posiada rozliczne zainteresowania i w sposób
mistrzowski swoje refleksje przenosi na dzieła,
które przepełnione są nie tyle symbolami czy
znakami pojęciowymi, ale też można wyczuć w
nich niespokojną duszę. Jego prace potrafią
przyciągnąć wzrok oglądającego. W twórczości
widać temperament i pasję, dzieła posiadają
swoistą, typową dla ich twórcy stylistykę. Anna
Korybut-Dziemidowicz dodała, że artysta na
wernisaż przywiózł ze sobą wiele płócien
przedstawiających piękno warmińskich
krajobrazów, m.in. zimowy staw skąpany w
słońcu, widok przykryty śniegiem, jesień i złote

Z Watykanu do Barczewa
„Wielkiej Mszy Beatyfikacyjnej” Michała
Lorenca. W dalszej części muzycznego
spotkania uczestnicy odbyli muzyczną podróż
po świecie, aby usłyszeć pieśni religijne
różnych narodów.
Czerwcową ucztą muzyczną, zwaną
potocznie „Janowym koncertem” akademiccy
chórzyści z „Bel Canto” zakończyli tegoroczny
sezon artystyczny. Na kolejne spotkanie
zaproszą nas dopiero w październiku.
W muzyczne popołudnie nie mogło
zabraknąć też gromkich oklasków, owacji na
stojąco, podziękowania za piękny koncert,
przeżycia artystyczne i zachwycające partie
solowe w wykonaniu tenora Damiana
Borkowskiego i śpiewającego basem
Krzysztofa Terskiego. Ojciec Dawid, proboszcz
parafii, złożył też serdeczne życzenia
imieninowe dla dyrygenta chóru Jana

liście na drzewach czy widok lasu zasypanego
śniegiem. Co więcej, niemal na wszystkich
prezentowanych na wernisażu pracach widnieje
kulisty element.
To nie pierwsza obecność Norberta Hansa w
Barczewie. Artysta gościł w naszym mieście i
na terenie gminy już w czerwcu 2007 roku z
wystawą indywidualną, związaną z 30-leciem
pracy twórczej. W lipcu 2007 roku uczestniczył
w wystawie poplenerowej (plener malarski
odbył się w Pieszewie), a w lipcu 2008 roku był
z wystawą indywidualną „Pejzaż Warmiński” i
brał udział w plenerze malarskim „Janczary” w
Barczewku, podobnie jak rok później. Na
koniec Anna Korybut-Dziemidowicz w imieniu
własnym, jak też stowarzyszenia wręczyła
artyście kwiaty oraz upominek.
Przed zwiedzaniem wystawy, działający
przy Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie chór „Moderato” pod dyrekcją
Danuty Nowakowskiej swym występem
wprowadził we wspaniały nastrój spotkania.
Dodajmy, że na tę okazję chór przygotował
specjalny program. Na koniec wszystkich
licznie przybyłych gości zaproszono na lampkę
szampana i słodki poczęstunek.
Tekst i foto: W. Zenderowski
Połowianiuka.
Warto przypomnieć, że Jan Połowianiuk,
barczewianin, jest prodziekanem Wydziału
Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
Z chórem występował na ponad 300 koncertach
w kraju i za granicą. Uczestniczył w 29
krajowych i międzynarodowych konkursach
chóralnych zdobywając 35 nagród laureata.
Dyrygent chóru jest również czterokrotnym
laureatem indywidualnej nagrody dla
najlepszego dyrygenta na międzynarodowych
festiwalach muzycznych. W uznaniu dorobku
artystycznego minister kultury przyznał Janowi
Połowianiukowi honorowy medal „Za zasługi
dla kultury polskiej”. Marszałek województwa
Wa r m i ń s k o - M a z u r s k i e g o u h o n o r o w a ł
dyrygenta dyplomem uznania i nagrodą
pieniężną.
Dołączam się do serdecznych życzeń
i podziękowań.
H. B.

Przekazanie władzy
W niedzielę, 15 lipca br., w Galerii Sztuki
„Synagoga”, Marian Sawicki uroczyście przekazał
klucze Krystynie Szter, nowo wybranej prezes
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze”
oddział w Barczewie, życząc dalszej owocnej pracy na
rzecz prowadzonej działalności kulturalnej. Były kwiaty
i upominki, a także wiele serdecznych słów pod
adresem dotychczasowego i nowego prezesa.
Przypomnijmy, że wybory w Stowarzyszeniu
Społeczno-Kulturalnym „Pojezierze” oddział w
Barczewie odbyły się 15 czerwca 2012 roku. W ich
wyniku wybrano nowy Zarząd stowarzyszenia w
osobach: prezes Krystyna Szter, wiceprezes Marian
Sawicki, kierownik ds. artystycznych Anna KorybutDziemidowicz, ds. muzycznych Danuta Nowakowska,
skarbnik Barbara Poleszak, sekretarz Wiesława
Zdaniuk, członek Krystyna Wyrzykowska.
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Historia

Barczewskie Kalendarium
Lipiec
1.07.1601 - biskup Piotr Tylicki zarządził, by do
pokrywania dachów w Barczewie używano
wypalanej dachówki.
1.07.1992 - Rada Miejska w Barczewie podjęła
uchwałę o likwidacji Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Barczewie i utworzeniu
Miejskiego Ośrodka Kultury w Barczewie.
1.07.1992 - radni w Barczewie zmienili uchwałą
nazwę Placu generała Karola Świerczewskiego
na Plac Pocztowy.
1.07.1999 - metropolita marmiński powołał
w Wójtowie Rzymskokatolicką Parafię pw.
Najświętszej Maryi Panny Królowej Męczenników.
2.07.1994 - podpisano umowę pomiędzy gminą
Barczewo a gminą Hagen a.T.W., dotyczącą
partnerskiej współpracy.
2-3.07.1994 - w Barczewie obchodzono 630
rocznicę nadania praw miejskich.
4.07.1830 - zmarł o. Tiburtis Bojarzynowski ostatni gwardian klasztoru franciszkańskiego.
4.07.1907 - w Lamkowie zmarł Franciszek
Szczepański, działacz na rzecz obrony polskości
na Warmii.
8.07.1743 - w Krośnie zmarł ks. Jan Gąsiorowski,
archiprezbiter parafii Barczewo (1728-1732).
8.07.2002 - w gminie Barczewo powstał Związek
Sołtysów Aktywna Wieś, którego przewodniczącym został Tomasz Rok z sołectwa Kronowo.
10.07.1942 - niemiecki sąd wojenny skazał na
śmierć Franciszka Nerowskiego - działacza
warmińskiego z Łęgajn, współpracownika
polskiego wywiadu wojskowego.
11.07.1920 - odbył się plebiscyt na Warmii
i Mazurach.
12.07.1585 - w Wartenburgu (Barczewie)
wydany został wilkierz, prawo rzemieślnicze dla
kuśnierzy, zawierający 37 artykułów
regulujących życie i pracę tego cechu.
13.07.1912 - jak donosiła „Gazeta Olsztyńska”
„pozasłużbowy radca sądowy śp. Piotr Mazuth z
Wartemborka zmarł w tych dniach u wód
Nauheim”.
14.07.2007 - w Ramsowie odbył się festyn
strażacki z okazji 60. rocznicy istnienia
Ochotniczej Straży Pożarnej.
15.07.1274 - w rocznicę śmierci św.
Bonawentury, na odpust do barczewskiego
sanktuarium św. Andrzeja przybyły tłumnie
pielgrzymki - łosiery.
15.07.1922 - w Nowogardzie Łomżyńskim
urodziła się Janina Abramowicz, powojenna
nauczycielka i założycielka szkół w powiecie
bartoszyckim, przewodniczka i p.o. kierownika
Muzeum Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.
15.07.1947 - z Bieszczad do Barczewa
skierowano pierwszą grupę przesiedleńców
z tzw. „Akcji Wisła”.
16.07.1996 - zmarł Konrad Czapliński,
nauczyciel w Szkole Podstawowej w Barczewie,
zasłużony działacz społeczny i kulturalnooświatowy w powiecie olsztyńskim.
17.07.2003 - w Barczewie, na wieży kościoła św.
Anny umieszczono nową iglicę, krzyż i
odnowioną kulę.
20.07.1967 - na scenie Miejskiego Domu Kultury
w Barczewie wystawiono inscenizację pt. „Droga
do Polski”, w reżyserii Mariana Nikadona.
20.07.2003 - zespół Nastyle z Barczewa, na
XXX Jubileuszowym Festiwalu Kultury
Młodzieży Szkolnej w Kielcach zdobył główną
nagrodę - Złotą Jodłę.

10

65 lat temu
Osobowym z Wartemborka do Olsztyna
W monografii miasta czytamy, że za czasów
niemieckich nazywało się ono Wartenburg, po
polsku wymieniane jako Wartembork. Tej nazwy
ludność pochodzenia polskiego od wieków
używała na co dzień, stąd z chwilą przejęcia
władzy w mieście przez polską administrację (w
maju 1945 roku), miasto otrzymało nazwę
Wartembork. Pomimo, że 31 sierpnia 1946 roku
zmieniono nazwę na Nowowiejsk (ta nazwa nie
przyjęła się), a 4 grudnia 1946 roku na Barczewo,
to i tak do wiosny 1948 roku na budynku dworca
widniała nazwa miasta Wartembork.
Historia dworca kolejowego w Barczewie
zaczęła się pisać 140 lat temu, kiedy 1 grudnia
1872 roku, na stacji kolejowej Wartbór (zamiast
Wartenburg), zatrzymał się pierwszy pociąg. Już
wówczas dworzec kolejowy rządził się swoimi
prawami. Prawdopodobnie dlatego, że znajdował
się na terenie należącym do gminnej wsi Ruszajny.
Nazwę stacji na Wartenburg zmieniono w roku
1932, kiedy część gminy Ruszajny, w tym
dworzec, włączono do miasta Wartenburg.
Przypomnijmy, że wjazd pierwszego pociągu
zgromadzeni przywitali oklaskami. Były
przemówienia, a orkiestra kolejowa odegrała
marsz. Po godzinnej uroczystości pociąg ruszył w
kierunku Czerwonki, tym samym otwierając
połączenie relacji Toruń - Iława - Olsztyn - Korsze
- Wystruć. Potem, przy dworcu powstał mały park
z ławkami i studnią pośrodku. Na peron
wchodziło się za wykupioną peronówką,
a wysiadający oddawali bilety przed wyjściem do
budynku dworca. Od roku 1933 dworzec
kolejowy leżał już na głównej linii kolejowej
Kętrzyn - Berlin. Począwszy od roku 1941,
z uwagi na przejeżdżające transporty wojskowe
i specjalne, dochodziło do częstych ograniczeń w
ruchu pociągów osobowych. Wówczas niektórzy
widzieli w oknie salonki samego Adolfa Hitlera.
Potem nastało najgorsze. 21 stycznia 1945 roku,
na bocznicy zatrzymał się eszelon wyładowany
czołgami z Korpusu Pancernego „Grossdeutschland”, a to oznaczało, że wschodni front
jest blisko.
W maju 1945 roku, na dworcu kolejowym
zatrzymały się pierwsze pociągi z osadnikami. W
tym samym czasie na frontowej ścianie budynku
dworca, niemiecką nazwę miasta zmieniono na
polską - Wartembork. Na nowo organizowano
obsługę dworca. W budynku przywrócono do
użytku pomieszczenia dyżurnego ruchu, obsługi
kolei, przewozu towarowego i pocztowego.
Otwarto kasę biletową. Urządzono przestronną
poczekalnię z bufetem, a na piętrze mieszkanie
zawiadowcy stacji. Starsi mieszkańcy pamiętają,
że od tej pory w budynku dworca kolejowego
tętniło życie. Wówczas niemal wszyscy, którzy
pracowali w Olsztynie, dojeżdżali pociągami.
Każdego ranka, w kierunku dworca spieszyły
tłumy. Jedni udawali się do pracy, inni do szkoły
lub po zakupy. Po południu ci sami wracali tą samą
drogą do domu. Na dworcu panował ruch, a drzwi
do poczekalni, w której czynny był bufet (gdzie
można było kupić nie tylko piwo), nie zamykały
się. Niektórzy pamiętają stojący przy bocznej
rampie wagon kinowy. Wtedy na stację ściągały
gromady kinomanów, czy jak na dworcowej
poczekalni okazjonalnie występował amatorski
zespół teatralny.

Powróćmy na chwilę do pierwszych lat
powojennych, kiedy kolej rządziła się własnymi
prawami. Dowodem jest bilet kolejowy na pociąg
osobowy kupiony 9 kwietnia 1947 roku, w cenie
20 zł, uprawniający do przejazdu na trasie
Wartembork - Olsztyn, 3 klasy, ważny jeden
dzień, odległość 15 km. Niby wszystko
w porządku, a jednak. Uważny Czytelnik
dostrzeże nieprawidłowość, a mianowicie, że na
bilecie kolejowym zamiast „Wartembork”,
widnieje „Wartenbork”, mała literówka, ale jak
życie podpowiada, to w niczym nie przeszkadzało
podróżnym, bo wiedzieli w jakim mieście
mieszkają
W. Zenderowski

Barczewskie Kalendarium
21.07.1987 - w Barczewie otwarto Dom
Strażaka.
21.07.1987 - w barczewskim kinie „Legenda”
odbyła się uroczysta sesja z okazji Święta
Odrodzenia Polski.
23.07.1847 - w Wartenburgu (Barczewie)
powstała gmina żydowska, która wówczas
liczyła tylko 24 członków.
23.07.1852 - w Klebarku Wielkim urodził się
Jan Liszewski - założyciel „Gazety
Olsztyńskiej”, nauczyciel i folklorysta.
25.07.1952 - w Barczewie, zlikwidowaną
telefoniczną centralę ręczną, zastąpiła
automatyczna centrala na 150 numerów.
28.07.1796 - gabinet królewski w Berlinie
wydał ustawę, która stanowiła, że wszystkie
dobra i ziemie klasztoru w Wartenburgu
(Barczewie), miały przejść na własność
państwa.
30.07.1355 - zmarł biskup warmiński Jan z
Miśni.
W. Zenderowski
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Barczewskie Kalendarium
Sierpień
1.08.1945 - w Wartenburgu (Barczewie) ukazał
się pierwszy numer „Wiadomości Mazurskich”.
4.08.1970 - Miejski Dom Kultury w Barczewie
przygotował wystawę fotograficzną pt.
„Zdobycze Socjalizmu”.
5.08.1772 - nastąpił pierwszy rozbiór Polski.
Wartenburg (Barczewo) wraz z biskupią
Warmią znalazły się pod panowaniem Prus.
5.08.1914 - władze państwowe wydały
zezwolenie miastu Wartenburg (Barczewo) na
emisję prowizorycznych pieniędzy.
6.08.1901 - jak pisała „Gazeta Olsztyńska”: w
Wartenburgu (Barczewie) Hermann Kahlan
otworzył na ulicy Ludwiki 99 „zakład prac
technicznych zębowych, uśmierzania bólu
nerwowego, czyszczenia zębów, wstawiania
plomb i sztyftów”.
7.08.1900 - Lorenz Brall z Nowych Marun
ogłaszał w „Gazecie Olsztyńskiej”, że ma „w
dużym wyborze do sprzedaży suche gałęzie i
szczapy”.
9.08.1857 - biskup Antoni Frenzl ponownie
konsekrował kościół ku czci św. Andrzeja
Apostoła i św. Rocha w Ramsowie.
10.08.1862 - wieś Bartołty stała się samodzielną
parafią.
10.08.1960 - w Ostródzie, w spotkaniu
młodzieży pracującej miast i wsi uczestniczyli
delegaci z ZMS i ZMW z Barczewa.
12.08.1947 - wyjazdem do pożaru rozpoczęła
działalność Ochotnicza Straż Pożarna w
Barczewie.
13.08.1901 - jak donosiła „Gazeta Olsztyńska”:
„w Ramsowie jest do objęcia posada pierwszego
nauczyciela i organisty”.
15.08.1945 - przystąpiono do naprawy drogi
łączącej Olsztyn z Barczewem.
15.08.1945 - wojska radzieckie rozpoczęły
opuszczanie Barczewa.
17.08.1914 - granice Prus Wschodnich
przekroczyła I Armia rosyjska gen. Pawła
Rennenkampfa.
17.08.1912 - jak informowała „Gazeta
Olsztyńska”: „z Domu Karnego w Wartenburgu
(Barczewie) uciekł w piątek do południa
więzień i dotąd go nie przytrzymano”.
17.08.1984 - z okazji 40-lecia PRL w Miejskim
Domu Kultury w Barczewie wykonany został
fragment muzyki Feliksa Nowowiejskiego.
18.08.1359 - lokowano wieś Wójtowo.
18.08.1900 - Czesław Kamiński, właściciel
browaru w Barczewie, zamieścił w „Gazecie
Olsztyńskiej” informację, że „z powodu
wielkiego ubytku prosi, aby wszystkie sączki z
beczek od piwa natychmiast mu zwrócić”.
19.08.1949 - w barczewskim więzieniu
osadzono na karę 4 lat pozbawienia wolności
osobnika - jak uzasadnił Sąd Apelacyjny w
Olsztynie - za szerzenie szeptanej propagandy.
20.08.1538 - w Wartenburgu (Barczewie)
przebywał Mikołaj Kopernik, asystując nowo
wybranemu biskupowi warmińskiemu Janowi
Dantyszkowi w czasie odbioru przysięgi od
poddanych komornictwa biskupiego.
20.08.1912 - jak donosiła „Gazeta Olsztyńska”:
„w Wartenburgu (Barczewie) w miejscu
zmarłego sędziego Masutha obrano do dozoru
kościelnego kupca p. Koslowskiego”.
20.08.1945 - w Barczewie powstała
Spółdzielnia Spożywców „Jutrzenka”.
22.08.1899 - urodził się Antoni Kadziewicz,
współzałożyciel i pierwszy prezes Spółdzielni

Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny
w Szpitalu św. Antoniego w Barczewie

Fot. archiwum autora

Obecność i działalność w naszym mieście
sióstr ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w
Braniewie na przestrzeni XIX i XX wieku jest
nie tylko chwalebna, ale również ciekawa.
Przypomnimy, że w mieście Wartenburg,
dzisiejszym Barczewie, do 1876 roku siostry
pracowały w Szkole dla Dziewcząt św.
Katarzyny przy dzisiejszej ul. Armii Krajowej
1, a do stycznia 1945 roku - w przedszkolu przy
ul. Niepodległości 2. Tą działalność
opisaliśmy we wcześniejszych numerach
„Wiadomości Barczewskich”, jednak poza
nią, siostry zaznaczyły swoją obecność
zarówno w pierwszym Szpitalu św. Antoniego,
mieszczącym się przy ul. Niepodległości 7, jak
i w drugim, przy ul. Niepodległości 9. Fakt ten
został odnotowany w kronikach miasta.
Historia szpitala zaczęła się pisać z chwilą,
kiedy w starym szpitalu, mieszczącym się na
obrzeżu miasta, brakowało miejsca dla
chorych. Wówczas władze miasta wykupiły
budynek stojący po lewej stronie przy ul.
Niepodległości 7 (dziś nieistniejący) i w 1875
roku zaadaptowały go na potrzeby miejskiego
szpitala dla chorych i przytułku dla
potrzebujących pomocy. Był to pierwszy z
nazwy Miejski Szpital św. Antoniego. W
kronice ostatniego Szpitala św. Antoniego m.
Wartenburg zapisano, że katolicka wspólnota
parafialna powołała w 1875 roku siostry ze
Zgromadzenia św. Katarzyny w Braniewie do
opieki nad chorymi i potrzebującymi pomocy
w naszym mieście.
Natomiast ze źródeł archiwalnych
Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny w
Braniewie wiemy, że siostry katarzynki nie
objęły pracy pielęgniarskiej od razu. Był to
bowiem okres wielkich prześladowań
Kościoła i Zakonu przez władze pruskie.
Siostrom nie wolno było przyjmować nowych
zadań bez zgody ówczesnych władz
państwowych. Zezwolenie na objęcie pracy
pielęgniarskiej w Barczewie Zgromadzenie
otrzymało z Ministerstwa Szkolnictwa

Medycyny i Duchowieństwa z Berlina 26
stycznia 1886 roku. Z nieznanych nam dzisiaj
powodów siostry przybyły do Barczewa
dopiero 28 października 1889 roku.
Pierwszymi siostrami były: Juliana Bergmann,
Innocencja Erdmann i Leonarda Pingel.
Z chwilą uruchomienia Szpitala św.
Antoniego przy ul. Niepodległości 7, siostry
zwolniły zajmowane pomieszczenia w
budynku Szkoły dla Dziewcząt i
przeprowadziły się do pomieszczeń w szpitalu,
aby przejąć opiekę nad chorymi. Zgodnie z
zapisem w kronice szpitala, jego pierwszą
przełożoną była siostra Adelajda Keuchel,
późniejsza przełożona generalna
Zgromadzenia. Przypuszczalnie była nią tylko
czasowo, aby towarzyszyć siostrom w
początkowym okresie podjęcia nowej pracy,
albowiem znała to miasto, gdyż pracowała tu
jako nauczycielka.
Nowo utworzony szpital wraz z
przytułkiem już niedługo okazał się zbyt mały.
Za rządów archiprezbitera kanonika
Hirschberga w 1902 roku, po wybudowaniu
nowego szpitala z kaplicą, ks. kanonik
Johannes Hirschberg poświęcił go ku czci św.
Antoniego, przenosząc w ten sposób patrona z
wcześniejszego miejskiego szpitala. Do końca
1903 roku Szpital św. Antoniego przy ul.
Niepodległości 9 przejął chorych z dwóch
szpitali, tj. ze starego, zbudowanego po roku
1733, oraz z Miejskiego Szpitala św.
Antoniego, zbudowanego w 1798 roku,
położonego przy ul. Niepodległości 7. W roku
1903, w budynku nowego szpitala,
zamieszkały siostry ze Zgromadzenia Sióstr
św. Katarzyny w Braniewie, które od tegoż
roku opiekowały się chorymi w nowo
wybudowanym Szpitalu św. Antoniego.
W tym miejscu należy nadmienić, że w
1912 roku jedna z sióstr katarzynek, na prośbę
księdza archiprezbitera Karola Neumanna,
objęła w dzisiejszym Barczewie zadania
Ciąg dalszy na str. 12

Ciąg dalszy na str. 12
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Informacje
Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny w Szpitalu św. Antoniego w Barczewie
Ciąg dalszy ze str. 11

siostry parafialnej (dziś - pielęgniarki
środowiskowej). Należała do niej troska o
chorych w ich domach na terenie miasta i
okolicy. Pokój zabiegowy tejże siostry mieścił
się na terenie szpitala. Imię pierwszej siostry
nie jest dziś znane. W latach 1935-1938 zadanie
to spełniała siostra M. Chrystofora Klomfass, a
następnie siostra M. Albana Getta. Natomiast
po zakończeniu II wojny światowej siostry:
Justa Knobel i Sylwana Kretschmann.
Pierwszym dyrektorem nowego Szpitala
św. Antoniego przy ul. Niepodległości 9, był dr
Gustaw Müller, a od początku opiekę nad
chorymi i potrzebującymi sprawowało pięć
sióstr ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny z
Braniewa, z przełożoną Leonardą Pingel.
Obowiązki sióstr związane były zarówno z
chorymi, jak i ze szpitalem. Ponieważ szpital
miał długi i musiał płacić odsetki, bardzo
wysoko ceniony był rygor oszczędności.
Wielokrotnie siostry zmuszone były prosić o
pomoc mieszkańców, aby szpital mógł dalej
funkcjonować. W roku 1918 siostra Leonarda
Pingel opuściła szpital. Nową przełożoną
została siostra Teodozja Tietz. Po sześciu latach
do szpitala powróciła siostra Leonarda Pingel i
objęła funkcję siostry przełożonej. Kiedy 28
marca 1931 roku zmarła, jej obowiązki przejęła
siostra M. Leonila Hohmann, której
zawdzięczano odnowienie kaplicy św.
Antoniego, według projektu mistrza
malarskiego Mazutha z Reszla.
Z chwilą
wybuchu II wojny światowej (1939 r.), oprócz
chorych cywilnych, szpital był zobowiązany do
przyjmowania również rannych żołnierzy.
Lekarze ze szpitala zostali powołani do służby
wojskowej. Ich obowiązki przejął doktor
Klingsich z Herford w Westfalii. W tym czasie
w szpitalu pracowały następujące siostry
katarzynki: przełożona s. M. Leandra Hendig
oraz pielęgniarki: s. M. Porphyria Gollan, s. M.
Quiteria Rucha, s. M. Heriberta Prothmann, s.
M. Borgia Certa. Razem z nimi mieszkały w
szpitalu siostra środowiskowa M. Albana Getta
i siostra przedszkolanka M. Immakulata
Kruschke. W latach późniejszych następowały
dalsze zmiany sióstr. W 1941 roku przełożoną
została siostra M. Hortulana Krause, a w
miejsce siostry M. Borgii, przybyła siostra M.
Sylwana Kretschmann.
Pod koniec roku 1944 Szpital św.
Antoniego odnotował największe przepełnienie. Większość stanowili ranni żołnierze,
przywożeni bezpośrednio z frontu wschodniego. Tych, którzy zmarli pochowano na
cmentarzu ewangelickim, tuż przy szpitalu.
Ubywało cywilnych chorych, którzy zwalniali
miejsce rannym niemieckim żołnierzom. Od
pierwszych dni stycznia 1945 roku Szpital św.
Antoniego służył już na potrzeby frontu.
W nocy z 21 na 22 stycznia 1945 roku do
szpitala św. Antoniego dostarczono wielu
ciężko rannych żołnierzy niemieckich z bitew
wokół Olsztyna, tak że zabrakło miejsc. Dnia
22 stycznia policja dostarczyła żywność
i poleciła siostrom przygotować posiłek dla
około 100 osób (uchodźców z Olsztyna oraz
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pensjonariuszy z Zakładu Psychiatrycznego
w Kortowie). 24 stycznia na polecenie
burmistrza m. Wartenburg, a zarazem
komendanta obrony miasta Herberta
Bajersdorfa, dyrektor Strafanstalt Horst
Vierheltern do dyspozycji szpitala oddał 10
więźniów ochotników, ubranych w niemieckie
uniformy wojskowe. Do ich obowiązków
należała pomoc przy rannych. W ostatnich
dniach stycznia 1945 roku wojskowy lazaret
został przeniesiony ze szpitala do budynku
szkolnego przy ul. Wojska Polskiego. Po
opuszczeniu szpitala przez wojsko,
przyjmowano na nowo chorych cywilów, a
także uchodźców z terenów, gdzie toczyły się
walki. Gdy front wojenny zbliżył się do
Barczewa, została zaplanowana ewakuacja
chorych w bezpieczne miejsce. Niestety,
obiecany pociąg specjalny lub zarezerwowane
wagony dla chorych nie zostały przygotowane.
Siostry starały się
przyjść z pomocą
potrzebującym, lecz nie mogły już kupić w
sklepach żywności, gdyż większość kupców
opuściła miasto. Następnego dnia nastąpiła
ewakuacja chorych i sióstr z Barczewa do
Jezioran. Tam zaopiekowała się chorymi
organizacja dobroczynna, natomiast siostry, po
dwóch dniach, zostały przewiezione do
Lidzbarka Warmińskiego, gdzie znalazły
schronienie w Domu Rencistów, a następnie,
po zajęciu go przez Rosjan, w Domu Starców.
W Lidzbarku siostry przeżyły wkroczenie
Armii Czerwonej i związane z tym trudne
przeżycia oraz lęk przed wywiezieniem ich do
obozów pracy na Syberię.
Dnia 5 lutego 1945 roku siostry
zdecydowały się wrócić do Barczewa. Przez
cały miesiąc były w drodze ukrywając się
przed żołnierzami Armii Czerwonej w
wioskach i u gospodarzy, troszcząc się
szczególnie o młode siostry i dziewczęta. Pod
koniec lutego 1945 roku wróciły do Barczewa.
Działania wojenne uszkodziły budynek
szpitala, ale można było w nim zamieszkać.
Szybko zapełnił się chorymi różnych
narodowości, także niepełnosprawnymi z
Węgorzewa. Pierwszy dzień i noc upłynęły
siostrom spokojnie. Następnego dnia do
szpitala przybył (na opatrunek, z wielką kłutą
raną) komendant radziecki mjr Iwan Troicki.
Zezwolił on siostrom na opiekowanie się
chorymi w szpitalu. Odtąd siostry mogły
spokojnie pracować, gdyż nie było tam lekarzy
ani pielęgniarek.
Począwszy od marca 1945 roku ks.
Maksymilian Tarnowski odprawiał siostrom w
kaplicy szpitalnej msze święte. Po pewnym
czasie w szpitalu zamieszkał lekarz radziecki
wraz z sierżantem i dwiema pielęgniarkami.
Na polecenie mjr. Troickiego, w Wielki Piątek,
niemal wszyscy mieszkańcy wraz z
personelem szpitala musieli opuścić miasto i
przenieść się do majątku Prejłowo, oddalonego
o 12 km od Barczewa. Do przewiezienia
swoich rzeczy otrzymali 10 dużych wozów.
Kilkunastu pacjentów zmarło (większość na
tyfus). Zostali pochowani w pobliskim lesie, w

którym założono dla nich cmentarzyk. Razem z
nimi był zakonnik, ksiądz Stanisław
Sobieszczyk, który odprawiał msze święte w
p r o w i z o r y c z n e j k a p l i c y. Wi ę k s z o ś ć
mieszkańców wróciła do Barczewa na
przełomie września i października 1945 roku.
W niedługim czasie po wyjeździe sióstr ze
szpitala, Rosjanie domagali się powrotu siostry
M. Sylwany Kretschmann do Barczewa, gdyż
darzyli ją wielkim szacunkiem i zaufaniem,
bardziej ją aprobowali niż swojego lekarza.
Gdy władzę administracyjną w mieście przejęli
Polacy, pozwolono jej również pracować w
szpitalu. Pozostałym siostrom zezwolono
wrócić do Barczewa we wrześniu 1945 roku,
lecz nie do szpitala, gdyż pracował w nim
personel świecki. Siostry zamieszkały w
budynku obok szpitala i opiekowały się
chorymi w ich domach na terenie miasta
Barczewa i okolicy. Wiosną 1946 roku trzy
siostry otrzymały bilety kolejowe na wyjazd do
Berlina. Niektóre z pozostałych sióstr
przeprowadziły się do innych domów
zakonnych. W Barczewie zostały tylko dwie
siostry: M. Justa Knobel i M. Sylwana
Kretschmann. Siostra M. Sylwana została
zatrudniona w Miejskim Ośrodku Zdrowia
w Barczewie, natomiast siostra M. Justa nadal
opiekowała się chorymi na terenie miasta
i okolicy. W późniejszym czasie obie siostry
zamieszkały w domu parafialnym przy ul.
Nowowiejskiego 4. W ten sposób zakończona
została 57-letnia praca Sióstr św. Katarzyny
w szpitalu św. Antoniego w Barczewie.
W imieniu redakcji „Wiadomości
Barczewskich” serdecznie dziękuję siostrze
Magdalenie Krebs z Archiwum Zgromadzenia
Sióstr św. Katarzyny w Braniewie za pomoc w
opracowaniu niniejszego materiału.
Wojciech Zenderowski

Barczewskie Kalendarium
Ciąg dalszy ze str. 11

Spożywców „Jutrzenka” w Barczewie.
22.08.1912 - ksiądz dziekan Neumann
z Wartenburga (Barczewa) zwolniony został
z urzędu lokalnego inspektora szkolnego.
22.08.2000 - ukazał się setny numer
„Wiadomości Barczewskich”.
23.08.1970 - biskup Józef Drzazga konsekrował
nowo wybudowany kościół ku czci św. Jana
Vianney w Wipsowie.
25.08.1852 - w Wartenburgu (Barczewie)
zmarła Anna Behrendt, babka Feliksa
Nowowiejskiego.
26.08.1934 - z Barczewa do Ramsowa
zorganizowano łosierę.
28.08.1842 - w Lamkowie urodził się
Franciszek Szczepański, warmiński działacz
społeczno-narodowy, współzałożyciel „Gazety
Olsztyńskiej”.
29.08.1907 - w Wilnie urodził się Franciszek
Iwanowski, założyciel Biblioteki Miejskiej
w Barczewie.
W. Zenderowski
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Ostatni dzwonek w Lamkowie
Jak każe tradycja, uroczyste zakończenie
roku szkolnego w Niepublicznej Szkole
Podstawowej im. Franciszka Szczepańskiego w
Lamkowie rozpoczęło wejście pocztu
sztandarowego szkoły i odśpiewanie polskiego
hymnu państwowego.
Potem przyszedł czas na podsumowanie
zakończonego właśnie roku szkolnego.
Małgorzata Bałusz, dyrektor szkoły i
jednocześnie prezes prowadzącego ją
stowarzyszenia WROTA, przypomniała o
sukcesach zarządzanej przez siebie placówki.
Kolejny raz dwadzieścioro uczniów klas II - VI
wyjechało wraz z opiekunami na bezpłatne,
tygodniowe warsztaty języka niemieckiego w
Niemczech. Szkoła zrealizowała też kilka
udanych przedsięwzięć edukacyjno - kulturalno
- sportowych. Dzięki trwającemu cały rok
projektowi „Prawie Jak Centrum Nauki
Kopernik”, uczniowie odkryli, że matematyka
czy fizyka to nie tylko wkuwanie nudnych
wzorów ale przede wszystkim możliwość
przeprowadzenia wielu bardzo interesujących
doświadczeń, odkrywających dzieciom nowe
horyzonty. W ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki szkoła zrealizowała projekt:
„Wiem, umiem, rozumiem - indywidualizacja
procesu nauczania w klasach I - III”. Dzięki
niemu do kasy szkoły wpłynęło 30 tysięcy zł na
zakup pomocy dydaktycznych do zajęć dla

dzieci szczególnie uzdolnionych w dziedzinie
matematyczno - przyrodniczej oraz dla dzieci
potrzebujących wsparcia z powodu trudności w
nauce. W wojewódzkim turnieju baseballu w
Barczewie organizowanym przez Stowarzyszenie WROTA, wzięło udział osiem drużyn z
całego województwa. Sędzią głównym był
Zdzisław Ziółkowski, prezes Małej Ligi
Baseballu. Środki na ten cel uzyskano z
projektu „Piłka Inaczej - Baseball Nową Grą
Zespołową w Polsce”. Notabene absolwenci
lamkowskiej szkoły, obecnie gimnazjaliści,
zostali w czerwcu tego roku trzecią drużyną
województwa.
Dzieci z Lamkowa odnoszą także sukcesy
na niwie artystycznej. Szkolny zespół taneczno
- wokalny MAŁA WARMIA otrzymał
certyfikat Produktu Regionalnego w kategorii
„Wydarzenie Kulturotwórcze”. Dzieci z
zespołu oprócz nauki tańca i śpiewu
warmińskiego poznają też kulturę tego regionu
podczas specjalnych zajęć zorganizowanych w
ramach projektu „Śpiew, taniec, przekładaniec
- czyli pełna chata na Warmii”. Kolejnym
projektem jest „Zielona szkoła” organizowana
dla dzieci z klas IV-VI przy współpracy
projektowej ze Stowarzyszeniem WOLLGARTEN z niemieckiej Kolonii.
Największym sukcesem minionego roku
szkolnego było jednak osiągnięcie

najwyższego wyniku w powiecie olsztyńskim na
sprawdzianie kompetencji klasy VI. Wszyscy
absolwenci szóstej klasy otrzymali świadectwa z
biało - czerwonym paskiem - oznaką
wyróżniających wyników w nauce i zachowaniu.
Tych uczniów było zaledwie pięcioro, bo też
placówka w Lamkowie to szkoła marzeń, w
której, dzięki małolicznym klasom, nauczyciele
mają czas dla każdego ucznia.
Kiedy pani dyrektor zakończyła swoje
wystąpienie, kończący naukę w szkole
podstawowej szóstoklasiści przekazali sztandar
szkoły swoim młodszym kolegom. Potem
przyszedł czas na popisy wychowanków szkoły.
Uczniowie klasy VI, którzy przez cały okres
szkoły podstawowej byli członkami zespołu
MAŁA WARMIA, pożegnali swoich młodszych
kolegów uroczystym polonezem. Potem jeszcze
odegrali krótki spektakl według własnego
pomysłu, do którego sami napisali tekst.
Uroczystość zakończyło odśpiewanie hymnu
„O Warmio moja miła”.
Na tym jednak działalność placówki w tym
roku szkolnym jeszcze się nie kończy. Przez cały
tydzień dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach
sportowych, muzycznych oraz przychodzić na
zajęcia plastyczne, ucząc się malowania na szkle,
decoupage’u i lepienia z gliny.
Łukasz Czarnecki-Pacyński

Masz wolny czas, a lubisz grać w piłkę nożną i urodziłeś się w latach 2000-2001 to zapraszam na treningi - środa, piątek godzina 15.30. Miejsce Orlik 2012 przy szkole podstawowej w Barczewie. Mile widziani mieszkańcy z okolicznych miejscowości.
Wiesław Pietrzak

OSP informuje - nie tylko kurs nurkowania
Dzięki wsparciu ze środków Unii
Europejskiej oraz dużemu zaangażowaniu
strażaków z OSP w Barczewie w szczególności
zaangażowaniu Adama Dowgiałło wiceprezesa
OSP zostały przeprowadzone kursy podnoszące
kwalifikacje i umiejętności strażaków
ratowników z terenu gminy Barczewo w
województwie warmińsko-mazurskim.
Zorganizowano Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, który ukończyły 24 osoby z terenu
powiatu olsztyńskiego oraz 4 osoby przeszły
kurs recertyfikacyjny KPP. Te same 24 osoby
ukończyły również kurs języka migowego. W
chwili obecnej szesnastu wytypowanych
strażaków z całej gminy Barczewo uczestniczy
w kursie na prawo jazdy kategorii C
(samochody ciężarowe pow. 3,5 tony), który
potrwa do końca września. Ponadto dziewięciu
ratowników z Barczewa aktywnie uczestniczy
w kursie nurkowania przeprowadzanym przez
Miłosza Dąbrowskiego (www.aquadiver.pl),
doświadczonego instruktora nurkowania z
Olsztyna. Zdobyte doświadczenie i
umiejętności zamierzamy w pełni wykorzystać
w naszej codziennej pracy strażaka-ratownika.
Jednostka w Barczewie od 1997 roku
włączona jest do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Mimo wielu
obowiązków wynikających z założeń
statutowych i dość dużej ilości wyjazdów do
akcji (189 wyjazdów od 1 stycznia do 10

sierpnia 2012 r.) znajdujemy czas by włączyć się
w życie kulturalne naszej gminy. Uczestniczymy w wszelkiego rodzaju festynach,
przeprowadzając szkolenia i pokazy ratownicze, organizujemy imprezy turystyczne oraz
akcje honorowego oddawania krwi. Często
również gościmy w szkołach, ucząc dzieci,
młodzież i dorosłych udzielania pierwszej
pomocy.
Korzystając z okazji chciałbym wszystkim,
którzy wspierają naszą jednostkę, a w
szczególności aktywnie działającym druhom,
serdecznie podziękować.
Piotr Mostek
Prezes OSP w Barczewie
Fot. Miłosz Dąbrowski
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Promenada Barczewa
Uważny obserwator dostrzega, że w
południowej części miasta, na odcinku rzeki
Kiermas wyłania się nam przepiękny ciąg
spacerowy. Na jego powstanie złożyły się prace
remontowe drogi powiatowej, wykonane i
zakończone w 2011 roku i trwają prace
melioracyjne od mostu na Kiermasie do jego
ujścia na rzece Pisa. Regulacja brzegów rzeki
przebiega sprawnie, bez zakłóceń. Po ich
zakończeniu przyjdzie czas na porządkowanie
posesji gospodarczych, przyległych do brzegów
rzeki.
Wszystko zaczęło się 25 stycznia 2006 roku,
kiedy to radny do Rady Powiatu Lech Jan
Nitkowski na piśmie zwrócił się z prośbą do
Starostwa Powiatowego w Olsztynie „o
wystąpienie do dyrekcji Wojewódzkiego
Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Olsztynie o ujęcie w zadaniach inwestycyjnych
umocnienia brzegów rzeki Kiermas w
Barczewie”. Tego dnia Zarząd Powiatu
rozpatrzył też prośbę Lecha Nitkowskiego „o
spowodowanie uzupełnienia oznakowania
Szlaku Kajakowego na rzece Pisa i Orzyc Duży obręb m. Zalesie, Gmina Barczewo”. Wnioski
złożone w 2006 roku zostały zrealizowane 6 lat
później, tj. w 2012 roku.
Inny wniosek zgłoszony przez radnego
Nitkowskiego 28.07.2005 roku doczekał się
realizacji w ramach programu „Dom
Warmiński” w 2011 roku. Był to remont odbudowa przyczółków na cieku podstawowym
Kanału Orzyc, łączącego rzekę Pisę z jeziorem
Orzyc w miejscowości Zalesie. Jeden z
przyczółków znajdujących się przy drodze
Barczewo - Zalesie uległ całkowitemu
zniszczeniu i stanowił zagrożenie zarówno dla
drogi i jej użytkowników, jak i korzystających ze
szlaku kajakowego. W ramach przebudowy
ułożono rurociąg podziemny łączący jezioro
Orzyc z rzeką Pisą.
Obserwator z zewnątrz powie, że realizacja
tych wniosków trwała zbyt długo. Praktyk
znający realia pracy w samorządach powie coś
wręcz odmiennego. Na terytorium gminy swoje
zadania statutowe realizują organizacje
ponadgminne. Należą do nich: Spółki Wodne,
Powiatowe Zarządy Melioracji i Urządzeń
Wodnych, Obwód Dróg Powiatowych itp. Każda
organizacja ponadgminna ma swoje plany i
ustalenia oraz źródła finansowania. Nasi radni do
Rady Powiatu mają możliwość poprzez swoją
aktywność uchwałodawczą kształtować i
wpływać na plany inwestycyjne tych związków.
I tak się stało w 2006 roku. Radny Nitkowski
wprowadził wiele cennych inicjatyw
inwestycyjnych do realizacji.
Cechą wspólną działań radnych jest
cierpliwość, stanowczość, przewidywalność,
perspektywiczne planowanie, kolektywne
działanie i szukanie większości w Radzie do
przyjęcia zadań inwestycyjnych gminy. Gdyby
tych wniosków nie złożono w odpowiednim
czasie, to dzisiaj nie byłyby realizowane. A były
to czasy, o których można powiedzieć, że dwie
instancje samorządowe gmina i powiat nie za
bardzo z sobą współpracowały. Z dostępnej mi
korespondencji wiem, że inicjatywa radnego
Nitkowskiego spotkała się z życzliwym
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fot. Zb. Kozłowski

przyjęciem przyszłych inwestorów. W końcu
tego roku nastąpiło szczęśliwe zakończenie
tych inwestycji.
A teraz opiszmy głównych bohaterów budowniczych tej inwestycji. Generalnym
wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo
Wodno-Kanalizacyjne z Poznania, które
wygrało przetarg na „Regulację rzeki
Kiermas”. Inwestorem jest Zarząd Melioracji w
Olsztynie. Przewidywalny termin zakończenia
prac to listopad tego roku. Załogą kieruje pan
Robert Głażewski. Jest to jego drugie zadanie
do wykonania na terenie naszej gminy. Był już
kierownikiem robót w innym przedsiębiorstwie
wykonującym bagrowanie stawu przywięziennego w Barczewie. Dał się poznać jako
energiczny kierownik, organizator prac. Jest
człowiekiem skromnym, znającym swój fach,
który nie boi się wyzwań. Składając
dziennikarską wizytę w miejscu jego pracy,
zauważyłem jego rolę w pracującym zespole
ludzi.
O swojej załodze mówi tak - „nie można
pracować z ludźmi, którzy nie chcą pracować”.
Jego załodze chce się pracować. Każdy wie
gdzie jest jego miejsce. Wzorowy porządek na
placu budowy świadczy o dobrej organizacji
pracy. Pan Robert w krótkiej rozmowie
wprowadził mnie w tajniki swego zawodu. Na
materacu kamiennym układane są kosze z
kamieniami. Kosz pleciony jest z drutu
zrobionego ze specjalnego stopu, ocynkowany i
chroniony tworzywem. Trwałość takiego kosza
ma gwarancję 50 lat. Postawione w wodzie i
zamulone szlamem kamienne materace oraz
kosze stanowią jeden monolit, trwalszy niż
beton. Kamieni potrzeba tysiące ton. Pozyskuje
się je z miejscowej kopalni żwiru. W większości
są to otoczaki polodowcowe.
Współpraca kierownika robót, kierownika
budowy, inspektora nadzoru z burmistrzem
układa się wzorowo. Na bieżąco konsultowane
są wszelkie zmiany wynikające z projektu,
a nieuwzględniające potrzeby ostatniej chwili.
Aby uczynić rzekę Kiermas spławną dla

kajaków zaistniała potrzeba dodatkowej
budowy wejść i zejść do rzeki. Ich budowę
kierownictwo uwzględniło i jedno zejście na
dzień pisania artykułu jest już gotowe. W
sprawach rozwiązań technicznych mam
wrażenie, że obie strony są reprezentowane
przez fachowców, którzy dobrze znają swój fach
i rozumieją bez słów.
Na etacie załogi jest miner pan Piotr Bartnik,
mieszkaniec Ełku, który 30 lat przepracował w
wojsku przy rozminowywaniu pól minowych.
Po przejściu na emeryturę dalej, ale jako cywil,
zajmuje się rozminowywaniem niebezpiecznych miejsc. Takim niebezpiecznym
miejscem jest koryto rzeki, w której prowadzi się
prace inżynieryjne. W nim na przestrzeni
kilkuset lat nagromadziło się tyle żelastwa, że
nie zdajemy sobie z tego sprawy. Czynności
minerskie prowadzone przez pana Piotra
wykazały, że można w korycie rzeki znaleźć
wszystko od pistoletu skałkowego z okresu
napoleońskiego, hełmu niemieckiego z II wojny
światowej i złotego zegarka bogatego
patrycjusza miasta. Dno rzeki jest skarbnicą, z
niego można wyczytać wszystko o życiu byłych
mieszkańców powiada pan Piotr.
Prace melioracyjne wykonywane przez
załogę należą do czynności uciążliwych,
brudnych, mokrych. Trzon załogi stanowią
Ukraińcy nasi pobratymcy zza Buga, szukający
swego szczęścia w Polsce. W rozmowie z nimi
odniosłem wrażenie, że takie szczęście znaleźli i
są zadowoleni z pracy. Ich pracę, zdyscyplinowanie, fachowość można polecać jako
przykład dobrej roboty do naśladowania.
Promenada Barczewa, trakt spacerowy w
południowej części miasta po zakończeniu na
długie lata będzie chlubą miasta. Można się
pochwalić tym, że my mieszkańcy umieliśmy go
zbudować. Obie inwestycje - mała obwodnica
Barczewa i regulacja brzegów rzeki kosztowały miliony złotych. Tych pieniędzy nie
należy żałować, gdyż wybudowany ciąg
spacerowy przez najbliższe 100 lat będzie służył
mieszkańcom Barczewa.
Jan Krakowiak
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Animatorka kultury

Człowiek jest tyle wart, ile uczyni dobrego /przysłowie arabskie/
Pamięć ludzka po latach zawodzi.
Opowiadającemu mylą się często ludzie, lata i
fakty. Historia zaś zapisana w kronice jest
wiecznie żywa i pozwala na jej odtworzenie.
Ostatnio miałem okazję przeglądać kronikę
świetlicy wiejskiej w Wipsowie. Animatorką w
szerzeniu kultury na wsi jest pani Urszula
Mosakowska. Tej dostojnej pani ten artykuł
poświęcam wraz z przesłaniem.
Podczas swobodnej rozmowy dowiedziałem
się, że wszystko zaczęło się w 1983 roku, kiedy to
pani Urszula podjęła pracę w Miejskim Ośrodku
Kultury, Sportu i Turystyki w Barczewie na
stanowisku bibliotekarki w filii biblioteki w
Wipsowie. Biblioteka przez wiele lat mieściła się
w prywatnym pomieszczeniu. Po przemianach
ustrojowych 1989 roku nadarzyła się okazja do
zagospodarowania na świetlicę wiejską byłego
klubu „Prasa - Książka - Ruch”, upadłego już
tartaku. Za zgodą stron, a działo się to za
burmistrzowania śp. Antoniego Ropelewskiego,
młodzież z Wipsowa wzięła sprawy w swoje ręce
i przystąpiła do remontu przekazanego obiektu.
Stan budynku najlepiej ilustrują zgromadzone w
kronice zdjęcia. Remont obiektu inicjował
sponsor - Henryk Gaweł, podarowując na jego
rzecz zakupioną kostkę - polbruk. Gmina w tym
czasie naprawiła przeciekający dach. Należy
zaznaczyć - powiedziała pani Urszula - że w
Wipsowie było dużo młodzieży i to chętnej do
pracy społecznej. Remont przebiegał bardzo
szybko. Nakładów finansowych było mało,
więcej było pracy własnej. Po zakończeniu
głównych prac na dachu i wewnątrz budynku
wszyscy bardzo cieszyliśmy się, że mamy
wreszcie własną świetlicę w państwowym
budynku - dodała pani Urszula. - Tu został
przeniesiony księgozbiór biblioteki wiejskiej.
W dalszym ciągu młodzież i tylko młodzież,
zabierała się za remont obiektu. Powstała
nowoczesna toaleta, posadzki w pomieszczeniach gospodarczych, kuchnię odgrzybiono
i odremontowano. Ze starych zdjęć i ich opisów,
wśród aktywnych uczestników prac
remontowych rozpoznaję: Pawła Kolberga,
Kamila Krupę, Rafała Kafeczuka, Marcina
Obuchowskiego, Marka Kulisa, Krzysztofa
Kreczmara, Artura Warchoła, Daniela
Bednarskiego, Ryszarda Suchtę, Tomka
Tomkiewicza, Roberta Gaweł, Krystiana
Kowalskiego, Macieja Gortycha, Wojtka
Matacza. Jest wiele innych jeszcze zasłużonych
osób, których nie rozpoznałem lub nie
wymieniłem. Wszystkim Wam, droga wipsowska
młodzieży, gratuluję. Zrobiliście kawał dobrej
roboty. Dzięki młodzieży placówka została
uratowana, oparła się nawałnicy likwidacji szkół,
świetlic i bibliotek w trudnych czasach przemian
ustrojowych w Polsce.
W następnych latach 2008-2009 za pieniądze
gminne budynek został ocieplony, a na dachu
położono blachę. W dniu 19 października 2010
roku dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy
w Barczewie podpisała umowę na realizację
projektu „Remont i zakup wyposażenia do
świetlic wiejskich z punktami bibliotecznymi w
Lamkowie i Barczewku oraz zakup wyposażenia
do świetlicy wiejskiej z punktem bibliotecznym w
Wipsowie”. Nazwa tego projektu trochę

przydługa, ale szczęśliwa dla Wipsowa. Po jego
zrealizowaniu nasza świetlica wygląda już
okazale. Ponadto na zewnątrz został
uporządkowany plac otaczający budynek. W
miejsce wyciętych krzaków i zasypanych
nierówności na splantowanym terenie zastały
postawione nowoczesne obiekty zabaw dzieci i
młodzieży. O projekcie przypomina stojąca obok
tablica informacyjna.

fot. Archiwum

Nie samą pracą młodzież żyje. W świetlicy
odbywają się wszelkie imprezy wiejskie, od
zwykłej potańcówki, chrzcin, wesel, zabaw
sylwestrowych, po zbiórkę Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Poza tym świetlica jest
miejscem zebrań wiejskich, a przede wszystkim
ostoją kultury.
O pracy społecznej wipsowskiej młodzieży, o
ich inicjatywach na przestrzeni wielu lat dużo
pisała miejscowa i regionalna prasa. Przypomnę
niektóre tytuły. Nowinki nastolatków, Gminna
Gazeta Młodych, dodatek do „Nowin
Barczewskich”, w lutym 1998 roku informowały
o Nieobozowej Akcji Zimowej w Wipsowie,
natomiast w „Wiadomościach Barczewskich” z
lutego 2002 roku, w artykule „Ach ta młodzież”,
autorka Małgorzata Bronowska-Waliszewska
opisuje wieś Wipsowo, z jej wspaniałą, aktywną
młodzieżą.
Od kilku lat młodzież Wipsowa, pod czujnym
okiem pani Urszuli, jest corocznym uczestnikiem
akcji charytatywnej Wielkiej Orkiestry

fot. Archiwum

Świątecznej Pomocy. Wspólne zdjęcia pani
Urszuli z uczestnikami zbiórki pieniężnej oraz
liczne zapiski świadczą o dużej aktywności
wolontariuszek. Dla przykładu podam, że w 2008
roku grupa wolontariuszy w składzie: Wioletta
Dzieciuch, Magda Samsel, Patrycja Rokicka,
Patrycja Sadowska, Iza Kolberg, Anna
Chwietczuk, Sara Frąckiewicz, Natalia
Dzikowska, Urszula Mosakowska zebrała razem
802,30 zł. W 2009 podobna grupa zebrała 863,48
zł, natomiast w 2012 roku zebrali 2679,34 zł i
zajęli w zbiórce czołowe miejsce w gminie. Do
zbiórki pieniędzy w tym roku włączyli się

członkowie Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju
Wsi Wipsowo.
Dzisiaj w świetlicy odbywa się programowa
praca - mówi pani Urszula. - Od stycznia 2011
roku współpracujemy ze Stowarzyszeniem Na
Rzecz Rozwoju Wsi Wipsowo. Cyklicznie
organizowane są ferie zimowe dzieci i młodzieży.
Organizujemy półkolonie letnie. Odbywają się
kursy języka angielskiego dla dzieci i dorosłych.
W świetlicy trwają próby chóru kościelnego.
Mamy dobrze wyposażony plac zabaw dla dzieci.
Świetlica pracuje w sposób ciągły. Wielkim
powodzeniem u dzieci cieszy się kafejka
internetowa.
O aktywnej pracy pani Urszuli
Mosakowskiej świadczą liczne dyplomy uznania,
pochwały i podziękowania władz oraz instytucji
współdziałających. W swym wpisie do kroniki
burmistrz Elżbieta Wąsowska pisze: „Jestem
pełna uznania dla realizacji projektu „Twój i Mój
Wybór - Wybieram Zdrowie”. W kronice
wpisywali się notable z naszej gminy. Widnieją
pochwalne wpisy: Janusza Matłoki, Jerzego
Bujnowskiego, Mirosława Kulisia, Elżbiety
Wąsowskiej, Małgorzaty Bałusz i wielu innych
osób.
Duża ilość pism, składanych w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla świetlicy
świadczy o determinacji pani Urszuli w działaniu.
Wokół sprawy skupiła wielu darczyńców, osób
prywatnych oraz instytucji. W kronice jest
odnotowane oświadczenie darczyńcy Rafała
Kafejczuka, przekazującego na rzecz filii
bibliotecznej w Wipsowie farbę emulsyjną i
olejną. Inny darczyńca, pan Daniel Bednarski
przekazał jedną tonę cementu. M a ł y m i
kroczkami, przez lata pracy, pani Urszula
stworzyła i dbała o bazę wiejskiej kultury. Sama o
swojej pracy mówi, że w pracy z młodzieżą czuje
się dobrze, jak ryba w wodzie. Powiada, że mile
wspomina młodzież pokolenia lat swojej córki.
Było jej wówczas dużo i była nadzwyczaj
aktywna, co wcale nie oznacza, że dzisiejsza
młodzież jest mało aktywna. To są inne czasy i nie
ma takiej potrzeby. Pani Urszula jest osobą
żywotną, mającą pełno planów zawodowych i
życiowych.
Wspominając dawne byłe czasy zadałem
pani Urszuli pytanie z kim pracowało się jej
najlepiej. Pani Urszula powiedziała - w swym
długim stażu zawodowym przeżyłam kilkunastu
szefów, odpowiadających za kulturę w gminie.
Najlepiej mi się pracowało i pracuje za dwóch
ostatnich dyrektorów, tj. Zubelewicza
i Łukowskiej - Juckiewicz. W ostatnich latach
władze gminy większą uwagę przywiązują do
kultury, a zwłaszcza dbałości o jej substancję
materialną. To dzięki obecnemu burmistrzowi
Lechowi Nitkowskiemu i dyrektor Marioli
Łukowskiej - Juckiewicz mieszkańcy mogą
cieszyć się tak pięknym budynkiem, bogato
wyposażoną świetlicą i placem zabaw.
Na zakończenie, nawiązując do myśli
przewodniej umieszczonej na wstępie mego
artykułu, dodam, że to do mieszkańców Wipsowa
należy ocena „ile jest warta i ile uczyniła
dobrego”, ta skromna osoba dla kultury w Waszej
wsi.
Jan Krakowiak
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Wysoko zawieszona poprzeczka
Spacerkiem po mieście
W ostatnich latach nasze miasto postawiło
na estetyzację i wygląd. Poprzeczka na
utrzymanie czystości i porządku została
zawieszona wysoko. Dwa lata temu Zakład
Budynków Komunalnych dostał zadanie
ukwiecenia miasta i założenia zielonych plantów
oraz skwerów. Nie wszystkim mieszkańcom
zainicjowana akcja się z spodobała. W nocy
część roślin została przez naszych najmłodszych
mieszkańców wyrwana i porzucona. W takiej
sytuacji ówcześnie burmistrz w rozmowie zadał
mi pytanie „co on ma dalej robić?” Poradziłem
mu - nic, to znaczy systematycznie dosadzać
kwiaty. Może komuś znudzi się zabawa
i zrozumie swój błąd.
Dzisiaj spaceruję po ulicach naszego miasta,
nie widzę obrazków sprzed lat. Wszędzie rosną
kwiaty, nikt ich nie wyrywa. Mieszkańcy
przyzwyczaili się do wysokich standardów

fot. M. Rukszan

porządkowych. Tam, gdzie jest czysto, dobrze
poukładany chodnik, wyasfaltowana jezdnia,
ludzie dbają o porządki. Czystość wymusza
standardy zachowań.
Są w naszym mieście miejsca, w których o
porządek się nie dba. Przykładem jest boks na
śmieci, ulokowany przy drodze wiodącej do

AKTYWNI POSZUKIWANI !!!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie
„Południowa Warmia” zaprasza do udziału w
projekcie „ANIMACJA-INSPIRACJAEDUKACJA. Kompleksowe wsparcie
aktywności i integracji społeczności lokalnych
Południowej Warmii”.
W ramach projektu zostanie zorganizowany cykl
szkoleń i warsztatów, dzięki któremu uczestnicy
uzyskają wiedzę w zakresie możliwości
finansowania różnego typu działań na rzecz
rozwoju własnej miejscowości, zdobędą
praktyczne umiejętności pozwalające na
samodzielne tworzenie wniosków, a także wiedzę
na temat metod i narzędzi skutecznej promocji
podejmowanych działań.
W celu prezentacji praktycznych rozwiązań i
kreatywnej inspiracji uczestnicy projektu będą
mieli także możliwość odwiedzenia prężnie
działającej wioski tematycznej oraz spółdzielni
socjalnej. Tam wymienią doświadczenia
związane ze sposobami aktywizacji, integracji i
mobilizacji do działania, zapoznają się z formami
pracy, korzyściami, ale też możliwymi
problemami przy działalności na rzecz własnego
środowiska. Będą też mieli okazję osobiście
ocenić atrakcyjność oferty odwiedzanych miejsc i
ich przydatności w rozwoju społeczności
wiejskich. Będą samodzielnie malować na szkle,
wypiekać chleb, szyć zabawki czy tworzyć
niezwykłe budowle przy użyciu niezliczonej
liczby klocków.
Przez cały okres realizacji projektu uczestnicy
będą objęci wsparciem eksperckim i systematyczną współpracą z animatorem, a zwieńczeniem
będzie zorganizowana przez nich samych
inicjatywa lokalna we własnej miejscowości. W
ramach projektu przewidziano bowiem wsparcie
finansowe realizacji pomysłu na imprezę
aktywizacyjną i integracyjną mieszkańców mogą to być warsztaty kulinarne, teatralne,
komputerowe, festyn na świeżym powietrzu,
konkursy dla mieszkańców czy dodatkowe
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zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Uczestnicy projektu, przeszkoleni i zintegrowani
lokalni liderzy, zapoczątkują działalność Forum
Liderów Południowej Warmii będącego
platformą wymiany doświadczeń i współpracy w
zakresie rozwoju zwłaszcza turystyki, w oparciu o
lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne i
kulturowe.
Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców
Południowej Warmii, czyli gmin: Barczewo,
Biskupiec, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda,
Sorkwity, działających w pozarządowych
organizacjach wiejskich, formalnie niezrzeszonych, nauczycieli, przedstawicieli Rad
Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej
Straży Pożarnej, jednym słowem wszystkich
posiadających ciekawe pomysły i chcących
działać na rzecz rozwoju swoich miejscowości.
Szczególnie zapraszamy osoby starsze (po 50
roku życia), które nierzadko (choć często nie zdają
sobie z tego sprawy!) są skarbnicą wiedzy na
temat lokalnych tradycji, a także dzieci i młodzież,
które zaangażowane w projekt będą mogły
rozwijać swoje pasje i umiejętności.
Spotkania lokalne oraz rekrutacja potrwają do
połowy lipca 2012 r. Realizacja projektu potrwa
do końca 2012 roku.
Więcej informacji można uzyskać w Biurze LGD
„Południowa Warmia”, ul. Mickiewicza 40,
11-010 Barczewo, tel. 89 674 04 85 lub 508 701
237 oraz już wkrótce na stronie internetowej
www.poludniowawarmia.pl w zakładce:
ANIMACJA-INSPIRACJA-EDUKACJA
projekt FIO.
Z przyjemnością informujemy, że projekt
Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie
„Południowa Warmia” zyskał uznanie ekspertów
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz
uzyskał najwyższą w Polsce liczbę punktów w
swojej kategorii, w konsekwencji czego uzyskał
dofinansowanie!
Aneta Janikowska
Projekt dofinansowany ze środków
Programu Operacyjnego Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich

Domu Kultury, a tym samym do naszej redakcji.
Starałem się dowiedzieć czyj jest ten zabytek,
który straszy wyglądem. Właścicielem boksu
jest wspólnota mieszkaniowa bloku przy ulicy
Wojska Polskiego. Administratorem wspólnoty
jest wymieniony na wstępie ZBK. Prosimy
administratorkę, dyrektora ZBK o
zaprowadzenie porządku na swojej własności.
Należy zadbać o porządek i wygląd miejsc,
leżących z dala od głównych ulic. Ten śmietnik,
posadowiony na końcu uliczki, jest obiektem
politycznym. Na tej uliczce, w drodze do Domu
Kultury, spotyka się najwięcej ludzi kultury,
działaczy samorządowych i polityki. Od paru lat
boks daje świadectwo, że w Barczewie dbamy
porządek tylko przy szerokich ulicach.
Jan Krakowiak

KONKURS
POETYCKI
Fundacja Sztuki Abdank Polska zaprasza do
udziału w konkursie poetyckim pt. „Majestat
Rzeczypospolitej”.
Zakończenie konkursu połączone będzie z
otwarciem wystawy malarskiej pt. „Majestat i
Potęga Rzeczypospolitej”.
Wiersze można nadsyłać w egzemplarzach do
końca września na adres:
FUNDACJA ABDANK POLSKA
04-483 Warszawa-Rembertów
ul. Łyszkiewicza 39
Prezes Fundacji Stanisław Choiński
prof. Józef Szaniawski
Stanisław Choiński
Larum grają
Rzeczpospolito,
larum wszczynają zewsząd,
Żyje w niej jeszcze ten mały rycerz
i iskry w tej duszy kołaczą.
Jeszcze są twierdze,
i szańce ognia,
i ręce twarde jak kamień.
I orłów chorągwie
na Jasnej Górze,
krzyż kreślą,
Smoleńską latarnią.
Jeszcze w nas słychać
echa Zygmunta…
Tak woła do nas Papież,
z kolan powstańcie
i brońcie krzyża,
a pod Nim Matkę naszą
i wpięte w pomnik,
jak całun skrzydło,
krwią przekute na Katyń, Smoleńsk.
I krzyk zza grobu
„Cały nie umrę”.
Naród przebaczy
potomni…
niech nic zapomną katom.
Rembertów, dnia 13 kwietnia 2012 r.
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Przetargi/Informacje
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. nieruchomości:
DZIAŁKI NIEZABUDOWANE
PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
MIESZKALNĄ JEDNORODZINNĄ.

4.Obręb ewidencyjny Skajboty:
Działka Nr 182/5, pow. 1543 m2
Cena wywoławcza: 38 700,00 zł

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 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.

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.

6.Obręb ewidencyjny Barczewko:
Działka Nr 514/2, pow. 1539 m2
Cena wywoławcza: 97 170,00 zł
KW Nr OL1O/00011336/7.

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. 1081 m2
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. 1157 m2
Cena wywoławcza: 54 100,00 zł
Działka Nr 165/45, pow. 1000 m2
Cena wywoławcza: 46 720,00 zł
Działki objęte są KW Nr
OL1O/00143149/3.

Działka Nr 271, pow. 488 m2
Cena wywoławcza: 35 670,00 zł
Do cen wywoławczych ww.
nieruchomości został doliczony podatek
VAT w stawce 22%.
NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA
BUDYNKAMI DAWNEGO MŁYNA
ZBOŻOWEGO
1.Obręb ewidencyjny 3 miasta Barczewo,
ul. Obrońców Warszawy.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektów
wynosi 1108,67 m2.
Cena wywoławcza: 180 000,00 zł
- zwolniona od 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.
Przetarg odbędzie się 23 sierpnia 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 dnia 17 sierpnia 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: www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Wyniki I Turnieju Siatkówki o przechodni puchar sołtysa Wójtowa:
Zwycięzcami została: drużyna „Drem Team Wójtowo”, kapitan Daniel Peczyński; II miejsce zajęła drużyna „Skra Wójtowo”, kapitan Sebastian
Jędruszczak; III miejsce zajęła drużyna „Drem Team Wójtowo skład 2”, kapitan Beata Parzych.
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Przetargi
GRUNT POD ZABUDOWĘ WIELORODZINNĄ W BARCZEWIE
Burmistrz Barczewa
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu nw. nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni
2,0773 ha, położonych w Barczewie, obręb ewidencyjny 1.
Nr działki i powierzchnia: 51/3 pow. 1284 m2
KW. Nr OL1O/00086801/4
Nr działki i powierzchnia: 51/5 pow. 315 m2
KW. Nr OL1O/00086801/4
Nr działki i powierzchnia: 54
pow. 2752 m2
KW. Nr OL1O/00150605/0
Nr działki i powierzchnia: 56/2 pow. 6262 m2
KW. Nr OL1O/00132609/6
Nr działki i powierzchnia: 57/12 pow. 2890 m2
KW. Nr OL1O/00045459/2
Nr działki i powierzchnia: 59/3 pow. 359 m2
KW. Nr OL1O/00132609/6
Nr działki i powierzchnia: 125/37 pow. 6911 m2
KW. Nr OL1O/00061585/2
Cena wywoławcza: 1 722 000,00zł (w tym podatek VAT)
Wysokość wadium: 150 000,00 zł
Minimalna wartość postąpienia: 17 220,00 zł
Nieruchomości wolne są od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązującym dla tego terenu, działki nr 51/3, 51/5, 54, 56/2,
57/12 położone są w terenie oznaczonym symbolem B9MW, dla którego zapis brzmi: teren projektowanego zespołu zabudowy
mieszkalnej wielorodzinnej, natomiast działki nr 59/3, 125/37, położone są w terenie oznaczonym symbolem B9MW, dla którego
zapis brzmi: teren projektowanego zespołu zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, częściowo B9KS - teren projektowanego parkingu
z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.
Wyposażenie w sieci: brak bezpośrednich przyłączy, w sąsiedztwie znajduje się sieć wodno-kanalizacyjna, energetyczna i gazowa.
Dostęp do nieruchomości z dróg publicznych.
Przetarg odbędzie się dnia 20 września 2012 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1,
w pokoju nr 19.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 14 września 2012 roku.
Szczegółowe informacje o sprzedawanym kompleksie nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Barczewie, pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 wew. 53 i 54.
Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu: www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski
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SPRZĘT AGD
SPRZĘT TURYSTYCZNY
PIECE C.O.
SPRZEDAŻ I SERWIS

Olsztyn, ul. Jagiellońska 37
tel. 89 535 87 05, fax 89 535 87 00
www.algaz.pl e-mail: biuro@algaz.pl

Piękny obiekt w Ruszajnach, niedaleko Barczewa.
Sala bankietowa przystosowana do
wszelkiego rodzaju imprez
okolicznościowych m.in. wesela, chrzciny,
komunie, spotkania biznesowe, kuligi, jubileusze, stypy i inne.

TRANSPORT JAKUBIAK

www.barczewotransport.webpark.pl

MAREK JAKUBIAK, Ruszajny 34

