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WIADOMOSCI BARCZEWSKIE

4 stycznia dwóch sprawców, w tym jeden nieletni, zniszczyło
Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (tzw. PIAP),
zainstalowany przy budynku Urzędu Miejskiego w Barczewie.
Sprawcy-wandale rozbili ekran dotykowy urządzenia. Szybko
zostali ujęci, dzięki sprawnemu monitoringowi, funkcjonującemu w tej części miasta.
5 stycznia, we wsi Kołaki z miejsca składowania sprzętu
rolniczego, nieznany sprawca ukradł rozrzutnik obornika.
Wartość skradzionego mienia właściciel szacuje na 2 tysiące
złotych. Trwa śledztwo w celu wykrycia sprawców.
15 stycznia policja została powiadomiona o kradzieży. Jednemu
z uczestników mocno zakrapianej kolacji, w znanym
barczewskim hotelu, zginęła bluza wraz z portfelem.
17 stycznia, w miejscowości Łęgajny nieznany sprawca, po
zerwaniu kłódki w baraku mieszczącym się na terenie byłego
wysypiska śmieci, ukradł znajdujący się tam złom i pozostawione
części do samochodu. Trwają czynności operacyjne w celu
wykrycia złodziei.
20 stycznia, około godziny pierwszej nad ranem, wybuchł pożar
w stodole, mieszczącej się na terenie gospodarstwa rolnego
w Zalesiu. Stodoła spłonęła całkowicie. Prawdopodobnie
przyczyną pożaru jest podpalenie. Straty wstępnie szacuje się na
100 tysięcy złotych. Jest to drugi w niedalekiej przeszłości pożar
w tej miejscowości. Policja za naszym pośrednictwem apeluje do
mieszkańców wsi o pomoc w wykryciu sprawców. Policja
zapewnia informatorowi pełną anonimowość.
20 stycznia, w miejscowości Koronowo dwaj mieszkańcy,
będący pod wpływem alkoholu, urządzili sobie „popisową” jazdę
- jeden rowerem, natomiast drugi - ciągnikiem. Obaj zostali
zatrzymani przez policję.
23 stycznia pewien barczewianin, biorąc przykład ze
zmotoryzowanych „ułanów” z Koronowa, urządził sobie
przejażdżkę pod wpływem alkoholu po ulicach Barczewa. Jazda
w stanie nietrzeźwym będzie dużo kosztować naszego
mieszkańca.
23 stycznia, czterej wychowankowie Zakładu Poprawczego
w Barczewie zamknęli się w świetlicy i kompletnie ją
zdewastowali. Zniszczeniu uległy grzejniki i sprzęt będący na
wyposażeniu. Trzech sprawców odpowie przed sądem dla
dorosłych, jeden przed rodzinnym.
25 stycznia, w Łęgajnach nieznany dotychczas sprawca, po
zerwaniu kłódki z korka wlewowego, włamał się do zbiornika
paliwa samochodu ciężarowego. Kradzież wydarzyła się na
terenie gospodarstwa ogrodniczego. Właściciel oszacował straty
na kwotę 1200 złotych. Trwa intensywne śledztwo.
W nocy z 25 na 26 stycznia, nieznany sprawca, w jednym
z barczewskich sklepów wybił szybę wystawową i ukradł torebkę
skóropodobną. Wartość skradzionego mienia to 55 złotych.
W styczniu barczewscy policjanci zatrzymali 4 pijanych
kierowców oraz 10 osób poszukiwanych przez policję.
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zdj. okładka - Zbigniew Kozłowski

Z Urzędu Miejskiego w Barczewie
Środki unijne dla barczewskich strażaków!
Kierowca, nurek, ratownik
Początek lutego okazał się szczęśliwy dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Barczewie. W
dniu 7 lutego 2012 roku ukazała się lista
rankingowa projektów wybranych do
dofinansowania w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.5
Oddolne inicjatywy edukacyjne na terenach
wiejskich. Dofinansowanych zostało 16
najciekawszych pomysłów z ponad 140
złożonych wniosków. W szczęśliwej szesnastce
znalazły się aż dwa Ochotniczej Straży Pożarnej
w Barczewie! Projekty „Kierowca, Nurek,
Strażak” oraz „Strażak - Ratownik z językiem
migowym” uzyskały wysoką ilość punktów, co
pozwoliło im się znaleźć na miejscach 2 i 14 listy
rankingowej.
- Ten niewątpliwy sukces strażacy-ochotnicy
zawdzięczają własnej ciężkiej pracy i pomysłowości osób tworzących społeczność
strażacką - mówi Lech Jan Nitkowski, burmistrz
Barczewa. - Szkolenia, które wymyślili
pomysłodawcy trafiają w zidentyfikowane
wcześniej potrzeby i przyczynią się do
zwiększenia i tak wysokiego profesjonalizmu

migowym. Strażacy wezmą też udział w akcji
edukacyjnej dotyczącej pierwszej pomocy w
ramach, której przeszkolą 240 dzieci w czterech
szkołach w gminie Barczewo.
Jakub Żywicki

W SPRAWACH SKARG I WNIOSKÓW
INTERESANTÓW PRZYJMUJĄ:
BURMISTRZ BARCZEWA
W PONIEDZIAŁKI
W GODZINACH
11.00 – 16.00

fot. www.osp.barczewo.pl

naszych strażaków.
Złożone w 2011 roku wnioski zakładają
organizację specjalistycznych kursów i szkoleń
dla strażaków-ochotników.
Projekt „Kierowca, Nurek, Strażak” zakłada
przeprowadzenie kursów z prawa jazdy kat. C,
kursów nurkowania, szkoleń z ratownictwa dla
16 strażaków. Na koniec, po zakończeniu
kursów, w październiku 2012 odbędą się pokazy
- akcja ratownicza na Stawie Więziennym
w Barczewie, w których udział wezmą
absolwenci kursów oraz strażacy z PSP - sekcja
wodna, policja, straż miejska, joannici.
Z kolei projekt „Strażak - Ratownik
z językiem migowym” zakłada szkolenie 24
strażaków w zakresie ratowania życia i języka
migowego. Po zakończonych kursach strażacy
wezmą udział w akcji edukacyjnej
w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży
Pożarnej w Olsztynie, gdzie będą przekazywać
zdobytą wiedzę ratowniczą dzieciom
niesłyszącym olsztyńskiego ośrodka, co
fot. Zb. Kozłowski
dodatkowo będzie doskonaleniem
zdobytych
umiejętności w posługiwaniu się językiem

fot. www.osp.barczewo.pl

Niniejszym informujemy , że z dniem 1 stycznia 2012 r.
prezesem Zarządu firmy TEWES-BIS Sp. z o. o. z siedzibą w Barczewie , ul. Zatorze 24
został syn dotychczasowego prezesa Janusza Skowrońskiego pan Krzysztof Skowroński,
który poprowadzi firmę do dalszego rozwoju.
Również w miesiącu styczniu 2012 r. została oddana do użytku
nowa hala produkcyjna wraz z budynkiem socjalno – biurowym
o łącznej powierzchni ok. 1 800 m².

ZASTĘPCA BURMISTRZA
KAŻDEGO DNIA, W RAMACH SWOICH
MOŻLIWOŚCI CZASOWYCH
KIEROWNICY WYDZIAŁÓW
CODZIENNIE W GODZINACH PRACY
URZĘDU

Pozytywna ocena przetargów
przeprowadzanych
w Urzędzie Miejskim w Barczewie
Większość inwestycji realizowanych przez
Urząd Miejski w Barczewie realizowana jest
przy udziale środków finansowych
pochodzących z Unii Europejskiej. Każda
inwestycja, która jest dofinansowana z tych
środków zewnętrznych jest szczegółowo
sprawdzana przez Samorząd Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Kontrolą zostały już objęte dwa postępowania przetargowe na „wyposażenie świetlic
wiejskich w miejscowościach: Jedzbark,
Nikielkowo i Ruszajny” oraz na „budowę
kompleksu boisk sportowych w Łęgajnach
w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012”.
Obydwa postępowania o udzielenie zamówienia
zostały pozytywnie ocenione przez jednostkę
kontrolującą. Większość postępowań przeprowadzanych przez tutejszy urząd prowadzona
jest w trybie przetargu nieograniczonego. Celem
tego trybu jest umożliwienie złożenia oferty
najszerszemu gronu wykonawców. Wybór
wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego pozwala na zachowanie zasad
równego taktowania, uczciwej konkurencji oraz
przejrzystości w udzielaniu zamówień
publicznych.
Jednakże wykonawcy startujący w przetargach nie zawsze są rzetelni i wywiązują się
z zawartych umów. W bieżącym roku Urząd
Miejski w Barczewie odstąpił od dwóch umów,
ze względu na zbyt dużą opieszałość
wykonawców w wykonaniu zamówienia.
Wypowiedziane zostały umowy z firmą, która
przyjęła zamówienie na zaprojektowanie
i wybudowanie odwodnienia ul. Warmińskiej
i ul. Nadrzecznej w miejscowości Barczewo
oraz z firmą wykonującą projekt
architektoniczno-budowlano-wykonawczy
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy
ul. Ogrodowej w Barczewie wraz z
zagospodarowaniem terenu na działce nr 277/9
obręb 3 miasto Barczewo.
Aleksandra Kula
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Miniobwodnica z nowym mostem na rzece Kiermas
Nowa ulica Targowa
Ponad pół wieku mieszkańcy ul. Targowej
w Barczewie czekali na kawałek dobrej drogi
z chodnikiem obok. W końcu doczekali się drogi
z prawdziwego zdarzenia, a miasto miniobwodnicy z nowym mostem na rzece
Kiermas. Wraz z ulicą Targową przebudowano
ul. Olsztyńską i dzięki temu odciążona została
starówka.
Wróćmy do ul. Targowej, która za czasów
niemieckich zwała się Viehmarkt, w
tłumaczeniu: „targ bydłem” lub „rynek dla
bydła”, z uwagi na istniejące targowisko, o
umieszczeniu którego na przedmieściach
miasta, w pierwszych latach XX wieku,
zadecydowali miejscowi rajcy. Dopiero po 1918
roku udało się przenieść handlujących (na
ławach, straganach i w budach) z placu
Ratuszowego na ul. Targową. Targowisko
ciągnęło się od zbiegu ulicy Targowej z ul.
Olsztyńską, do mostu na rzece Kiermas, którym
wychodziło się na dzisiejszą ul. Mostową. Z tą
chwilą kiedy polepszyły się warunki
mieszkańców kamieniczek wokół ratusza,
pogorszyły się warunki przy ul. Targowej, która
jedną stroną przylegała do góry „Eba”. Po lewej
stronie, równolegle do ulicy, płynęła rzeka
Kiermas, natomiast po prawej stronie, na trzy
czwartej długości ulicy, idąc od strony ul.
Olsztyńskiej, stały parterowe domki, a na ich
zapleczu zbudowano z drewna chlewiki, szopki
i gołębniki. Podobny był widok od ul. Obrońców
Warszawy. Mimo że ulica była nieutwardzona i
najbardziej zaniedbana, to wyróżniały ją
dawniej dwa murowane domy. W jednym z nich,
okazalszym, znajdującym się u zbiegu ul.
Targowej z ul. Kościuszki, mieścił się
Królewski Urząd Podatkowy. Budynek ten stał
jeszcze w 1889 roku, jednak później, z uwagi na
zły stan techniczny, rozebrano go. Na pamiątkę
postawiono kamień z wyrytymi inicjałami
(korona, niżej inicjały „K. Si. A.”, a pod nimi
„1889”), który widoczny był jeszcze na

początku lat pięćdziesiątych XX wieku, jednak
potem, jak wiele podobnych pamiątek, zniknął.
Nad rzeką Kiermas była jeszcze masywna
kładka zbudowana na własne potrzeby przez
właścicielkę browaru Theodore Thieme, gdzie
poprzez furtę w murze wchodziło się na
zaplecze zakładu. Tą drogą, w dni targowe, było
zaopatrywane stoisko z piwem.
Targowisko urzędowo czynne było dwa razy
w tygodniu, we wtorek i piątek, jednak w
pozostałe dni tygodnia można tu było znaleźć
drobnych handlarzy. Miejscowi gospodarze
sprzedawali nie tylko masło, czy drób, ale targu
dobijali również handlarze bydła. Konie
cieszyły się największym wzięciem.
Rzemieślnicy i chałupnicy wystawiali własne
wyroby, sadownicy - owoce, pszczelarze - miód,
a gospodynie domowe wykładały na straganach
ręcznie robione rękawice, skarpety czy szaliki.
Inni - kosze z wikliny, czy miotły. Panował ruch.
Na targ zjeżdżali się gospodarze i mieszkańcy
okolicznych wiosek. Mieszkańcy miasta mieli
okazję kupić niejedną rzecz za przystępną cenę,
taniej niż obok w sklepie. Tak było do 19
stycznia 1945 roku.

W dniach 1-3.02.2012 r. odbyły się II Mistrzostwa Kromerowa
w Warcaby o Puchar Sołtysa. Zawody zostały zorganizowane dla młodzieży
szkoły podstawowej i gimnazjum. Była to kontynuacja zeszłorocznej imprezy
pod tym samym tytułem, która cieszyła się wielkim zainteresowaniem
i powoli wpisuje się na stałe w harmonogram ferii zimowych naszej wsi. Do
wzięcia udziału w rozgrywkach warcabowych zgłosiło się 15 dzieci, które
rywalizowały w tej konkurencji w domu sołtysa.
Rozgrywki były bardzo zacięte, bo oprócz zaszczytnego pierwszego
miejsca i pucharu ufundowanego przez sołtysa, na uczestników i laureatów
czekały atrakcyjne upominki, nagrody, pamiątkowe dyplomy oraz słodki
poczęstunek.
Pierwsze miejsce zajął Mateusz Dziekan, drugie miejsce zdobył Damian
Klimowicz, a trzecia była Sandra Andrzejewska. Ważnym elementem tych
rozgrywek był fakt, że nagrody wręczał zastępca burmistrza Barczewa, pan
Dariusz Jasiński, co sprawiło dzieciom wielką radość.
Chciałem bardzo serdecznie podziękować rodzicom dzieci z Kromerowa
za przygotowanie słodkiego poczęstunku i upominków dla uczestników, pani
dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy w Barczewie, Marioli Łukowskiej
za przekazanie dla finalistów unikatowych albumów o Barczewie oraz panu
Dariuszowi Jasińskiemu za czas poświęcony naszym małym mieszkańcom.
Do zobaczenia za rok!
Sołtys sołectwa Kromerowo
Grzegorz Dziekan
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W nocy z 30 na 31 stycznia 1945 roku ul.
Targową, skręcając w ul. Mostową, dalej przez
centrum miasta w kierunku Jezioran, z
resztkami batalionu przy pomocy jednego
czołgu i 20 mm „Zenitówki”, przemieszczał się
kpt. Hermann Ulrichs. To właśnie na ul.
Targowej oddano ostatnie strzały, skierowane na
pozycje nieprzyjaciela.
Na początku 1946 roku targowisko ponownie
ożyło, ale już nigdy nie dorównało do dawnej
świetności. Handel odbywał się w każdą środę.
Na początku lat sześćdziesiątych, na placu
targowym rozbijali swoje namioty cyrkowcy.
Kiedy targowisko miejskie przeniesiono na ul.
Nowowiejskiego, w miejsce spalonej stolarni
im. Marcelego Nowotki, mieszkańcy ul.
Targowej odetchnęli. Po krótkim czasie
wyznaczono nowe miejsce na handel. Był to
plac po składowisku węgla, na zapleczu
biurowca Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” przy ul. Wojska Polskiego. Dziś ul.
Targowa w niczym nie przypomina tej dawnej,
na której słychać było rżenie koni podczas
dobijania targu.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

Z Kromerowa
Ferie z warcabami
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Informacje
Rocznicowe uroczystości

Koncert w barczewskim Salonie Muzycznym
We wtorek, 7 lutego br., Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie
zorganizowało w Salonie Muzycznym im.
Feliksa Nowowiejskiego koncert z okazji
135 rocznicy urodzin kompozytora. Mariola
Łukowska - dyrektor CKiPG, otwierając
rocznicową uroczystość przywitała
wszystkich przybyłych, a szczególnie
uczniów i pedagogów Państwowej Szkoły
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w
Olsztynie, biorących udział w koncercie.
Wśród zaproszonych gości byli: burmistrz
Barczewa Lech Jan Nitkowski, zastępca
burmistrza Dariusz Jasiński, radna Powiatu
Olsztyńskiego Krystyna Szter, radna Rady
Miejskiej w Barczewie Halina Bronka.
O urodzonym w Barczewie, obieżyświacie, światowej sławy wielkim
kompozytorze uczestnikom spotkania
mówił burmistrz Lech Jan Nitkowski.
Przypominając sylwetkę kompozytora
dodał, że miasto zmienia swój wygląd tak,
aby nasz rodowity Feliks Nowowiejski nie
miał powodów by się wstydzić. Przed
koncertem burmistrz Barczewa wraz z dyrektor
Centrum Kultury i Promocji Gminy złożyli
kwiaty pod popiersiem Feliksa Nowowiejskiego, a następnie Magdalena Łowkiel
przypomniała życiorys kompozytora oraz
przedstawiła program koncertu. Ponadto

przypomniała o cyklicznych imprezach
odbywających się w naszym mieście, które mają
na celu upamiętnienie wielkiego kompozytora.
Głównym punktem rocznicowych
uroczystości był koncert uczniów i pedagogów
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka
Chopina w Olsztynie. Koncert zapowiadała i
prowadziła pani Maja Sznirling. Wystąpili:

Monika Dowgiałło - śpiew, przygotowanie:
Ewa Alchmowicz-Wójcik; Tymoteusz
Domalewski - flet, przygotowanie: Simona
Kassak-Hajny; Marta Kula, Rafał Majek gitara, przygotowanie: Elżbieta Pliszka;
Aleksandra Certa - flet, przygotowanie:
S i m o n a K a s s a k - H a j n y ; Wi k t o r i a
Borkowska - skrzypce, przygotowanie:
Dorota Obijalska; Patrycja Skowrońska wiolonczela, przygotowanie: Ewa
Alchmowicz-Wójcik; przy fortepianie
Marcin Kucharzewski. Ponadto
wysłuchaliśmy minirecitalu fortepianowego w wykonaniu Marcina Kucharzewskiego. Potem były gorące podziękowania,
a uczestnicy koncertu, z rąk Marioli
Łukowskiej - dyrektor Centrum Kultury i
Promocji Gminy - otrzymali dyplom za
udział w uroczystościach i kwiaty.
Ostatnim punktem rocznicowych
uroczystości było zwiedzanie wystawy
oryginalnych nut Feliksa Nowowiejskiego,
a także plakatów z jego koncertów. Na koniec,
na gości czekał słodki poczęstunek. Dodajmy, że
rocznicowe uroczystości, które odbyły się w
Salonie Muzycznym przygotowali pracownicy
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie.
Tekst i foto: W. Zenderowski

Barczewo miało „Splita”
Równe pół wieku temu rozpoczął służbę
jedyny w historii Polskiej Marynarki Handlowej
statek, dzięki któremu Barczewo zyskało
związek z morzem. Bo choć w rejestrach floty
nigdy nie było jednostki noszącej nazwę
warmińskiego miasta, to jednak poprzez m/s
„Nowowiejski”, zadedykowany urodzonemu
nad Pisą kompozytorowi i dyrygentowi,
Barczewo takie koneksje zyskało.
M/s „Nowowiejski” powstał w
jugosłowiańskiej stoczni Split - mieszczącej się
oczywiście w Splicie nad Morzem Adriatyckim
(dziś należącym do Chorwacji). Statek
zwodowano w lutym 1962, do eksploatacji
wszedł kilka miesięcy później. Armatorem tego
drobnicowca były Polskie Linie Oceaniczne z
Gdyni - kompania żeglugowa, specjalizująca się
w obsłudze morskich tras regularnych. Statki z
serii „Split” (kolejno: „Chopin”, „Zamenhof”,
„Moniuszko”, „Paderewski”, „Szymanowski”,
„Nowowiejski” i „Wieniawski”) przeznaczone
były do rejsów na najdłuższym podówczas
szlaku PLO: dalekowschodnim. Kursowały z
Polski do portów północnych i południowych
Chin.
Upamiętniająca Feliksa Nowowiejskiego
jednostka nie zaliczała się do kolosów:
drobnicowiec ten miał 153,4 m długości, 18,8
szerokości, 8,2 zanurzenia. W pięciu częściowo
chłodzonych ładowniach, rozlokowanych pod

dwoma pokładami, mógł zabrać jednorazowo
10.522 tony towarów. Napędzał go silnik diesla
włoskiej produkcji Fiata - jego 6 tys. koni
mechanicznych wystarczyło, by rozpędzić w
pełni załadowany statek do 15 węzłów. Załogę
tworzyło aż 46 osób, w dwóch nadbudówkach
(na śródokręciu oraz na rufie)
wygospodarowano dodatkowo sześć miejsc
pasażerskich.
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Przez 7 lat m/s „Nowowiejski”, obsadzony
przez polską załogę i noszący biało-czerwoną
banderę, pływał wyczarterowany ChińskoPolskiemu Towarzystwu Maklerów Okrętowych
„Chipolbrok” (przemianowanemu później na
Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe) - w
1969 r. natomiast Polskie Linie Oceaniczne
przekazały go nieodpłatnie tej kompanii,
będącej własnością rządów Polski i Chin. W
nowych barwach służył jeszcze długo, aż do 1986
r., w którym - jako jednostkę wyeksploatowaną i
dawno już zamortyzowaną - przeznaczony został
do złomowania.
Po przejściu na własność Chipolbroku
zmienił się nieco wygląd drobnicowca: na jego
kominie kremową barwę PLO zastąpił kolor
żółty, umieszczony natomiast na białoczerwonej wstędze sygnet z trójzębem Neptuna i
inicjałami PLO zakrył czerwony pas z żółtą literą
C oraz białą P. Szary kolor kadłuba i nazwa
zostały takie same.
Waldemar Bałda
Fot. www.shipspotting.com
NOW1.JPG - Jako własność Polskich Linii
Oceanicznych w Kanale Kilońskim
NOW2.JPG - „Nowowiejski” (z oznaczeniami
Chipolbroku na kominie) w porcie w Marsylii
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VI Regionalne Spotkanie z Kolędą. Z „Iskierką Nadziei”
W sobotę, 21 stycznia dyrektor Centrum
Kultury i Promocji Gminy oraz chór Moderato w
Barczewie zaprosili miłośników muzyki
chóralnej do sali widowiskowej na VI
Regionalne Spotkanie z Kolędą. Pani Wiesława
Zdaniuk, w imieniu dyrygent Danuty
Nowakowskiej i członków chóru Moderato,
serdecznie przywitała przybyły z Piecek, zespół
wokalno-instrumentalny pod dyrekcją Zofii
Chrostek. Przywitała także Alinę Jakończuk radną Rady Miejskiej w Barczewie, Danutę
Zielonka - prezes Stowarzyszenia Inicjatyw
Obywatelskich, Mariana Sawickiego - prezesa
Stowarzyszenia „Pojezierze”, Mariolę
Łukowską - dyrektor Centrum Kultury i
Promocji Gminy w Barczewie i wszystkich
przybyłych gości. Następnie nadmieniła, że chór
Moderato, każdego roku, w rocznicę śmierci
F e l i k s a N o w o w i e j s k i e g o , o rg a n i z u j e
Regionalne Spotkanie z Kolędą. Jest to forma
upamiętnienia wielkiego kompozytora,
urodzonego w naszym mieście, m.in. autora
wielu przepięknych kolęd. Dodała, że chór
Moderato, w swoim opracowaniu posiada ponad
czterdzieści kolęd i pastorałek, a kilka z nich
zostanie zaprezentowanych podczas
tegorocznego Regionalnego Spotkani z Kolędą.
Ponadto pani Zdaniuk przybliżyła historię
kolędy - pieśni opartej na motywach
ewangelicznych, która na dobre przyjęła się w
XVIII wieku, śpiewanej w okresie świąt Bożego
Narodzenia. Następnie zapowiedziała występ
zaproszonych gości z Piecek, których słuchacze
przywitali gromkimi brawami.
Przed koncertem pani Zofia Chrostek,
przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Pieckach, powiedziała kilka słów o
zespole, działającym przy prowadzonym przez
nią kole dopiero od dwóch miesięcy. Zespół
śpiewaków, któremu akompaniował na
akordeonie Jan Domurad, rozpoczął swój
występ kolędą „Gdy się Chrystus rodzi”.
Przerywnikami była chwila na poezję. Pani
Maria Pietrzykowska zadeklamowała wiersz o
gminie Piecki - o pięknie położonej wsi, o
ludziach i ich sercach, miejscowej władzy - który
wprowadził wszystkich w wesoły nastrój. Potem
były kolejne. Dodajmy, że autorką większości
wierszy, jak też oprawy scenicznej, jest Zofia
Chrostek. Po kolędach zespół zaśpiewał kilka
pieśni ludowych na warmińską nutkę. Kolejną
niespodzianką był występ amatorskiego teatru
„Iskierka Nadziei”, którego instruktorem jest
Jerzy Rulko. Teatr przedstawił kilka scenek z

folkloru mazurskiego. Scenki z życia seniora,
przepełnione humorem, rozbawiły publiczność.
Było o dzieciątku Bambi, z życia gospodyń dnia
dzisiejszego, przeplatane piosenkami minionej
epoki. Jedna w treści osadzona była w
barczewskich opłotkach, zabawnie wpleciona w
dzisiejsze realia.
Na koniec, pani Mariola Łukowska,
dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie, dziękując za udział, wręczyła pani
Zofii Chrostek dyplom za uczestnictwo w VI
Regionalnym Spotkaniu z Kolędą, a pani
Danuta Nowakowska, dyrygent chóru
Moderato, przekazała pani Chrostek statuetkę.
Kolejnym wykonawcą był, działający przy
Centrum Kultury i Promocji Gminy w
Barczewie, chór Moderato, pod dyrekcją
Danuty Nowakowskiej. Chór wykonał koncert
kolęd i pastorałek. Pierwszą była kolęda ze
zbioru kompozytora Feliksa Nowowiejskiego
„Narodził się Chrystus Pan”. Po niej chór
wykonał kolejne, innych autorów. Były to:
„Kolędowy czas”, „Jasna kolęda”, „Bracia
patrzcie jeno”, „Śliczna gwiazda”, pastorałka
„Gore Gwiazda Jezusowi”, kolęda staropolska
„Dobroć w niedoszłych grenicach” oraz
współczesna kolęda „Betlejemska Jasność”.
Nie da się ukryć, że Regionalne Spotkanie z
Kolędą, podczas którego zaproszone chóry
wykonują polskie kolędy i pastorałki, w tym

autorstwa Feliksa Nowowiejskiego, a tym
samym kultywują piękną tradycję, na stałe
wpisało się w barczewski kalendarz wydarzeń
kulturalnych. Ponadto przyjęto regułę, że
występy zespołów nigdy nie będą miały formuły
konkursu.
Na koniec, pani Wiesława Zdaniuk, w
imieniu dyrygent Danuty Nowakowskiej oraz
całego chóru Moderato, podziękowała
zespołowi z Piecek za wspólne kolędowanie.
Podziękowała wszystkim przybyłym na
tegoroczne Regionalne Spotkanie z Kolędą, a
pani Marioli Łukowskiej i pracownikom CKiPG
w Barczewie za jego przygotowanie. Potem był
duży tort, poczęstunek i rozmowy w kuluarach.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

103 lata temu. Tajemnicza fotografia
W jednym z pomieszczeń Salonu
Muzycznego przy ul. Mickiewicza 13 w
Barczewie, obok rodzinnych fotografii Feliksa
Nowowiejskiego, znajduje się stara, oprawiona
w brązową, pozłacaną ramkę, tajemnicza
fotografia. Przedstawia ona stojącego żołnierza
w niemieckim mundurze i siedzącą w fotelu
siostrę zakonną w starszym wieku.
Brak informacji o uwiecznionych osobach
wprawia zwiedzających w zakłopotanie. Z
umieszczonej na odwrocie informacji wiemy, że
fotografia została wykonana 28 stycznia 1909
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roku w Warszawie, w pracowni pana
Stanisława Jankiewicza, przy ul.
Świętokrzyskiej 3. Jest też telefon 24617.
Ponadto udało się odczytać tekst, odręcznie
napisany w języku niemieckim. Po
przetłumaczeniu, czytamy: „Leo Wirtschaft
wraz z Elizabeth Traute z domu Falk przesyłają
pozdrowienia”. Prawdopodobnie odbiorcą
miał być kuzyn Bruno.
Wiemy już, że osoby uwiecznione na
fotografii są spokrewnione z Feliksem
Nowowiejskim. Wcześniej sugerowano, że

GAZETA SAMORZĄDOWA 2 (2021) luty 2012

Fot. Leo Wirtschaft wraz z Elizabeth Traute, z domu Falk
Ciąg dalszy na str. 12

Historia

Barczewskie Kalendarium
Luty
2.02.1937 - święto Matki Boskiej Gromnicznej w
kościele farnym w Wartemborku odprawiono
dwujęzycznie - msze św. były z kazaniem w języku
niemieckim, a suma z kazaniem w języku polskim.
3.02.1994 - w 1993 roku w Barczewie
zarejestrowano: 220 urodzin, 81 małżeństw, 18
rozwodów i 121 zgonów. Cztery pary obchodziły 50lecie pożycia małżeńskiego.
6.02.1900 - na placu targowym w Wartemborku za
korzec (99 kg) żyta płacono 5 marek, jęczmienia 4-8,
kartofli po 1,50. Za funt masła (pół kg) płacono 80
fen. Mendel jaj (15 szt.) kosztował 80 fen., a funt
wołowiny - 40 fen.
7.02.1877 - w Barczewie urodził się Feliks
Nowowiejski, polski kompozytor, dyrygent i
kapelmistrz orkiestr dętych oraz chórów. Autor
„Legendy Bałtyku”, „Roty” i wielu innych utworów.
7.02.1999 - w Łęgajnach powstał Komitet Obrony
Rolników z siedzibą w Niedźwiedziu.
8.02.2006 - w kościele św. Anny w Barczewie odbyły
się uroczystości związane z poświęceniem i
wręczeniem sztandaru dla Zakładu Karnego w
Barczewie.
10.02.1937 - w polskiej szkole w Skajbotach
zakazano używania do nauki śpiewnika szkolnego,
wydanego przez Związek Polskich Towarzystw
Szkolnych w Niemczech.
11.02.1812 - ludności żydowskiej zezwolono na
osiedlenie się w miastach Prus Wschodnich.
11.02.1862 - Państwowa Orkiestra Symfoniczna w
Olsztynie otrzymała imię Feliksa Nowowiejskiego.
11.02.1976 - ks. Maksymilian Tarnowski obchodził
70-lecie kapłaństwa.
12.02.1847 - w Bisztynku urodził ks. Jan Hirschberg
(od 1888 roku pełnił posługę duszpasterza w
barczewskim więzieniu).
14.02.1905 - urodziła się Helena Zwolińska, jedna z
pierwszych nauczycielek w powojennej historii
Szkoły Podstawowej w Barczewie.
15.02.1998 - ukazał się folder miasta Barczewa.
16.02.1885 - w Skajbotach urodził się Alojzy Śliwa poeta i pisarz warmiński, działacz polski na Warmii i
Mazurach. W 1945 roku był pierwszym po wojnie
wójtem Gutkowa (gm. Jonkowo). Autor słynnych
felietonów pt. „Kuba spod Gietrzwałdu gada”.
17.02.1702 - komornictwo w Wartemborku liczyło
34 miejscowości, w tym 13 dóbr szlacheckich.
17.02.1982 - obowiązki kapelana w Zakładzie
Karnym w Barczewie powierzono ks. Bronisławowi
Kuculisowi.
18.02.2002 - w Miejskiej Bibliotece Publicznej
odbyło się spotkanie barczewskiego Forum
Organizacji Pozarządowych.
20.02.1901 - „Gazeta Olsztyńska” informowała, że
“opryszek Wietrin próbował zbiec z więzienia w
Wartemborku. Teraz siedzi w celi ze szkła, aby
widziano wszelkie jego ruchy”.
22.02.1570 - bp warmiński Marcin Kromer wydał
ustawę o obowiązku uczęszczania wiernych do
kościoła.
23.02.1901 - w kościele parafialnym w Wartemborku
odczytano list pasterski biskupa warmińskiego,
który ustalał „na 40 dni postu, przez wstrzymanie się
od mięsa we środy, piątki i soboty dozwalając
jedynie na używanie smalcu”. Przykazanie miało
obowiązywać osoby od 21 roku życia do 60, z
wyjątkiem chorych, słabnących, ciężko pracujących
oraz będących w drodze i zmuszonych jeść w oberży.
25.02.1843 - w szkołach publicznych na Warmii i
Mazurach przywrócono naukę w języku polskim.
27.02.1987 - w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Barczewie odbyło się spotkanie członków
Patriotycznego Ruch Odrodzenia Narodowego.
28.02.1932 - rozgłośnia Polskiego Radia w
Warszawie nadała program poświęcony ludowym
pieśniom warmińskim. Stronę muzyczną
wspomnianej audycji opracował Feliks
Nowowiejski.

A to ciekawe…
Historia z fotografii ciąg dalszy

W pierwszych dniach lutego br., pani Ewa
Krzywania-Gmińska, zamieszkała w
Szczecinie, na fotografii zamieszczonej w
„Wiadomościach Barczewskich” z 2005 roku,
rozpoznała dwóch stryjów: Tadeusza i Mariana
Krzywania, wówczas mieszkańców Barczewa.
W liście do redakcji prosiła o pomoc w ustaleniu
losów rodziców jej ojca. Z pomocą Czytelników
i własnego archiwum, dziś możemy dopisać
dalsze losy rodziny Krzywania.
Pani Zofia Krzywania, babcia pani Ewy, jako
osadniczka przyjechała do Barczewa 23
czerwca 1945 roku z miejscowości Elżbietyn,
gmina Rożyszcze, okręg Wołyński na Ukrainie.
Podobnie jak pozostali, dotarła do Barczewa w
wagonie towarowym, ostatnim transportem,
przywożąc ze sobą to, co zdołała zabrać, w tym
dwie krowy. Osiedliła się w Ruszajnach. Zofia
Krzywania (ur. 1913 r.) z synami: Tadeuszem
(ur. 1935 r.), Marianem (ur. 1937 r.) i
Stanisławem (ur. 1941 r.), najpierw zamieszkali
przy ul. Kościuszki, a później przy ul. Targowej
nr 4. Zofia była inwalidką, miała sztywną nogę i
chorą rękę i z opowiadań miejscowych wynika,
że rodzina żyła w ogromnej biedzie. To były
trudne czasy dla wszystkich i nie mieli pomocy
czy wsparcia ze strony władz miasta. Każdy
musiał zatroszczyć się o siebie i rodzinę, jednak
jeden drugiemu pomagał. Mimo to pani Zofii
z każdym rokiem było ciężej. Ci, którzy ją znali,
mówili, że była wspaniałą, pogodną i sympatyczną osobą, ale i nieszczęśliwą z uwagi na
kalectwo. Mąż pani Zofii - Stanisław Krzywania
- służył w AK, w samoobronie, walczył z
bandami UPA. W 1944 roku uchronił od śmierci
lekarza, za co został aresztowany, skazany przez
NKWD i wywieziony do Norylska, gdzie w
1949 roku został zamordowany.
Pani Zofia sprzedawała sąsiadom mleko od
swoich krów i z tego żyli. W chlewiku chowała
świniaka i kilka kur. Prała ludziom bieliznę, a
zimą odśnieżała. Wiemy również, że stawiała
mieszkańcom kabały, a każdy datek był dla niej

błogosławieństwem. Cierpiała i kochała swoje
dzieci. Potem, na usilną jej prośbę, oddała
Mariana do domu dziecka w Gryźlinach, a
Stanisława do domu dziecka w Morągu, gdyż
nie była w stanie zapewnić im utrzymania.
Zofia zmarła w lutym 1958 roku, w szpitalu w
Bisztynku i jest pochowana w Barczewie. Po
latach los tak sprawił, że wszyscy trzej bracia Tadeusz, Marian i Stanisław - zamieszkali w
Szczecinie.
Pozostała jeszcze historia dziadka Stanisława Krzywania. Lekarz, któremu pan
Stanisław uratował życie, po wojnie
zamieszkał w Szczecinie. Przypadek sprawił,
że trafił do niego ciężko chory Marian
Krzywania. Gdy lekarz dowiedział się, że
pacjent jest synem Stanisława Krzywania,
któremu zawdzięcza życie, wyleczył go.
Na koniec dodajmy, że Tadeusz zmarł w
2006 roku. Natomiast Marian ma się dobrze,
podobnie jak Stanisław - ojciec pani Ewy.
Przypomnijmy wcześniej opublikowaną
fotografię, wykonaną 19 sierpnia 1945 roku,
przed wejściem do kościoła św. Andrzeja w
Barczewie. Fotografia przedstawia dzieci,
które tego dnia przystąpiły do Pierwszej
Komunii Świętej. Chłopcy w górnym rzędzie,
od lewej, to: Tadeusz Krzywania, Andrzej
Kowalewski, Antoni Ropelewski, Bogdan
Świątkowski, NN, Marian Krzywania.
Natomiast dziewczynki w dolnym rzędzie, od
lewej: Maria Powichrowska, Bogna Kocjan
(Racławska), Irena Kocjan, Helga Pompecka,
Hildegarda Steffen (Kowalska), NN, NN,
Maria Matejczuk (Indrunas), NN. Między
dziewczynkami siedzi ks. Maksymilian
Tarnowski.
Może ktoś z Czytelników uzupełni
brakujące nazwiska osób uwiecznionych na
fotografii.
W. Zenderowski
Foto z archiwum autora

Ciąg dalszy
na str. 9
Wojciech
Zenderowski
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Historia
Mała Elektrownia Wodna w Barczewie

„Na przyszłą rzeczy pamiątkę”
Mało kto wie, że w centrum wiekowego
Barczewa, wśród rosłych, ceglanych murów
gdzie, płynące Kanałem Młyńskim, pienią się
wzburzone wody, od 1984 roku działa prywatna
Mała Elektrownia Wodna, w skrócie MEW.
Zakład mieści się przy ul. Grunwaldzkiej i na
pozór jest niewielki.
Prawdopodobnie dawniej, w miejscu
dzisiejszej elektrowni, umiejscowiony był młyn,
który przeniesiono znad Stawu Młyńskiego.
Potem, w 1861 roku, wybudowano nowy młyn,
który w 1915 roku został przebudowany (zyskał
dzisiejszy kształt architektoniczny), a jego
siłownią były dwie bliźniacze turbiny wodne.
Tak było do stycznia 1945 roku. Potem, po
przejściu wschodniego frontu, przyjeżdżały
specjalne grupy i rabowały co się dało. Rosjanie
demontowali czasem całe fabryki, jak i małe
warsztaty czy zakłady. Nie oszczędzili i naszego
miasta, w tym małej elektrowni.
Przypomnijmy, że młyn nigdy nie korzystał
z energii wytwarzanej przez elektrownię wodną,
która znajdowała się obok. Dopiero począwszy
od 1946 roku, żarna młyńskie poruszał silnik
elektryczny, zasilany z sieci miejskiej. Pod
koniec lat sześćdziesiątych młyn zaprzestał
przemiału zboża i od tamtej pory popadał w
ruinę. Po wojnie miejsce, gdzie znajdowała się
turbina, zasypano gruzem.
Elektrownia stanowiła jeden generator
prądotwórczy, napędzany silnikiem Diesla,
zwanym motorem. Zespół urządzeń, wraz z
dużym zbiornikiem na paliwo, został
zainstalowany przed rokiem 1936, w
pomieszczeniu budynku należącego do młyna,
od strony ul. Grunwaldzkiej. Później, w
budynkach tych czynny był “Mini-Browar”.
Generator wytwarzał prąd stały o napięciu 110 V
i miał moc 100 KM. Do końca stycznia 1945
roku elektrownia pracowała jeszcze na małym
motorze. Potem, do końca maja 1945 roku,
generator stał bezczynnie. Dopiero na początku
czerwca polskie władze zainteresowały się
motorem i generatorem. Z pomocą przyszedł
kpt. Zbigniew Adamczewski, który wraz z
żołnierzami KBW i z pomocą więźniów, 3
czerwca 1945 roku naprawił silnik Diesla i
całość uruchomił. Miało to przyspieszyć
uruchomienie miejskich wodociągów. Pod
koniec 1945 roku z energii elektrycznej
korzystało już 52 abonamentów, gdzie za prąd
od 1 lampy Zarząd Miejski pobierał opłatę 50 zł
miesięcznie. W sprawozdaniu z działalności
Zarządu Miejskiego miasta Wartembork na
odprawie burmistrzów, wójtów i sekretarzy
gmin powiatu olsztyńskiego z dnia 10 stycznia
1946 roku czytamy, że „czynna jest elektrownia
miejska o napędzie turbiny o mocy 100 KM.
Zatrudnia 1 kierownika i 5 monterów.”
To właśnie dzięki pracującej elektrowni
przystąpiono do budowy sieci wodociągowokanalizacyjnej. Na początku marca 1946 roku z
miejskiej elektrowni korzystało 165
abonamentów oraz wodociągi, a na dzień 29
kwietnia 1946 roku abonamentów było już 200.
W połowie 1946 roku generator prądotwórczy
zasilał młyński silnik elektryczny. Na przełomie
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fot. Zb. Kozłowski

1946/1947 roku miasto zasilane było energią
elektryczną z zewnątrz. Pomimo wielu trudności
generator nadal pracował na rzecz młyńskiego
silnika elektrycznego. Z chwilą kiedy młyn
przeszedł na zasilanie energią elektryczną z
zewnątrz, w pierwszym kwartale 1947 roku
generator wyłączono. Wówczas, z
niezabezpieczonego silnika Diesla, skradziono
część jego wyposażenia. W połowie 1947 roku
generator wraz z silnikiem Diesla przejęło, na
własne potrzeby, więzienie. Tam strażnicy we
własnym zakresie z drugiego silnika
ośmiocylindrowego samochodu marki Horch,
wymontowali brakujące oprzyrządowanie i
uruchomili silnik, przywracając generator do
użytku. Od tej pory służył on jako awaryjne
zasilanie szpitala.
Wróćmy do elektrowni. Pierwszymi
właścicielami Małej Elektrowni Wodnej byli
Tadeusz Rubik i Bogdan Sacewicz, którzy
zakupili obiekt w 1983 roku. Był on kompletną
ruiną, pozostałą po dawnym młynie wodnym.
Nie było tam ani okien, ani drzwi, a większość
pomieszczeń zasypana była gruzem. Tadeusz
Rubik przygotowywał dokumentację techniczną
napraw turbin i części mechanicznych do MEW
w Barczewie oraz prowadził nadzór nad ich
wykonawstwem i uruchomieniem. W Barczewie
były to dwie turbiny Francisa, na wspólnym
wale, moc max 60 kW. W lipcu 1983 roku,
wspólnie z inż. Tadeuszem Secewiczem, przejęli
obiekt siłowni wodnej w Barczewie, zakładając
spółkę STR, czyli Secewicz - Tadeusz - Rubik.
Po prawie rocznym remoncie, naprawach,
regeneracji i montażu turbin, zastawek, łopatek i
łożysk, 13 listopada 1984 r. o godz. 18.25
nastąpił próbny rozruch elektrowni. Pomyślne
próby pozwoliły na uroczyste otwarcie 1 grudnia
1984 roku MEW w Barczewie. Po próbach
produkcja dobowa wyniosła 750 KWh, a moc
średnia 30 KW. Duet Tadźka (ps. „Dyrektor”) -
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Tadźka (ps. „Złota rączka”), przecinając wstęgę
„ B u d o w n i c z y E l e k t r o w n i Wo d n e j w
Barczewie”, odsłonił zastawkę „Jadwiga” i
„Basia”. Trzecia zastawka, bez nazwy, była
awaryjną, zaś generator, napędzany przez
turbiny, nazwano swojsko „Tadzik”. Pulpit
rozdzielczy wyglądał skromnie.
W uroczystościach otwarcia uczestniczyli:
Jarosław Monkiewicz, Romuald Łukaszewicz,
Eugeniusz Dziewałtowski, Lech Święcki,
Zenon Zolanowicz, Jolanta Sacewicz, Janina
Dziewałtowska, Monika Święcka, Anna
Monkiewicz, Elżbieta Łukaszewicz, Stanisława
Zdanowicz, Jadwiga Rubik, Barbara Sacewicz,
Tadeusz Rubik i Tadeusz Sacewicz. Podczas
uroczystości nie zabrakło przedstawiciela
Ministerstwa Górnictwa i Energetyki, w osobie
gen. Piotrowskiego, zabrakło natomiast
przedstawicieli miejscowych władz.
Wszystkim, którzy pomogli przy odbudowie
elektrowni, wręczone zostały specjalnie
przygotowane na tę okazję okolicznościowe
medale „Zasłużony dla MEW”. Przy tej
wyjątkowej okazji założona została także
kronika elektrowni, zatytułowana „Na przyszłą
rzeczy pamiątkę”. I to właśnie dzięki
prowadzonej systematycznie kronice możemy
dziś prześledzić kolejne lata pracy elektrowni,
poznać szczegóły jej funkcjonowania i zobaczyć
wpisy zwiedzających ją gości. Wpisy po polsku,
rosyjsku, angielsku, francusku, niemiecku
i węgiersku promują obiekt słowami: „Cała

Polska o tym śpiewa, że najlepszy prąd
z Barczewa!”; „Wielkie uznanie dla twórców
małej elektrowni, lecz ogromnej sprawy. To
dowód na to, co może dokonać zapał
i entuzjazm”.
Mała Elektrownia Wodna w Barczewie, o
mocy 60 kW, funkcjonuje nieprzerwanie do dnia
dzisiejszego. Jest to uzupełnienie zasobów
energetycznych i przykład wykorzystania tzw.
zielonej energii, produkowanej w zgodzie z
naturalnym środowiskiem.
Wojciech Zenderowski
Fot. Z archiwum autora

Informacje
Z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Łęgajnach

Pierwszy rok posługi duszpasterskiej
24 stycznia 2012 roku minęła
pierwsza rocznica posługi
duszpasterskiej ks. prałata Ryszarda
Andrukiewicza w parafii pw. św.
Maksymiliana Kolbe w Łęgajnach,
objętej przez niego po zmarłym
proboszczu ks. prałacie Tadeuszu
Bugaju, którego Pan wezwał do siebie 14
stycznia 2011 roku.
Po roku pracy duszpasterskiej na
probostwie w Łęgajnach, ks. prałat
Ryszard Andrukiewicz nadmienił, że
każdy jubileusz cieszy, a szczególnie
okrągłe oraz ten pierwszy. Wspomniał
jak to w sobotę, 15 stycznia 2011 roku,
wieczorem dotarła do niego wiadomość o
śmierci ks. Tadeusza, proboszcza w
Łęgajnach, z którym razem rozpoczynali
naukę w seminarium duchownym w
Olsztynie, we wrześniu 1975 roku.
Potem ich drogi się rozeszły, gdyż po
święceniach pracowali w różnych
częściach diecezji warmińskiej.
Wspomniał, że w poniedziałek, 17
stycznia 2011 roku, będąc z mamą w
Gietrzwałdzie na mszy św., otrzymał
telefoniczne wezwanie do stawienia się
natychmiast w kurii biskupiej w
Olsztynie w sprawie objęcia parafii w
Łęgajnach. Po wyrażeniu zgody, ks.
Andrukiewicz otrzymał od ks.
arcybiskupa Wojciecha Ziemby dekret,
przenoszący go do parafii św.
Maksymiliana Kolbe. Parafię tę
proboszcz objął 24 stycznia 2011 roku.
Od pierwszych dni urzędowania ks. prałat
Ryszard Andrukiewicz kontynuuje pracę swego
poprzednika, starał się wnieść w życie parafii
coś nowego. Czyni starania, aby każdy czuł się
potrzebny i znalazł swoje miejsce w kościele i w
społeczności wsi Łęgajny. Mimo tak krótkiego
okresu czasu pokazał, że zarządzanie parafią nie
jest mu obce. Potrafi docenić każdą inicjatywę,
każde działanie, które w przyszłości będzie
owocować. Jest wiele do zrobienia, ale ks.
proboszcz zapewnia, że z pomocą parafian to co
jest zaplanowane zostanie zrealizowane, a
planów jest mnóstwo na najbliższe 20 lat.
W minionym roku jedną z doniosłych
uroczystości była niedziela 19 czerwca 2011
roku, w rocznicę urodzin ks. Tadeusza Bugaja,
kiedy dokonano poświęcenia tablicy
upamiętniającej budowniczego kościoła oraz
pierwszego jej proboszcza, śp. ks. prałata
Tadeusza, zmarłego 14 stycznia 2011 roku. W
uroczystościach tych uczestniczyli m.in. ks.
biskup senior Julian Wojtkowski, rodzina
zmarłego księdza, duchowni oraz burmistrz
Barczewa. Idea powstania tablicy
upamiętniającej ks. Tadeusza zrodziła się
podczas, gdy ks. Ryszard odwiedzał rodziny w
swojej parafii, w czasie kolędy. Uroczyście
świętowano także połączony z festynem
parafialnym odpust ku czci św. Maksymiliana
Kolbe, którego 70 rocznicę śmierci
obchodziliśmy w minionym roku.
W minionym roku przypadła również 5
rocznica poświęcenia kościoła w Łęgajnach,
którą w parafii wspominano szczególnie. Ks.

prałat Ryszard Andrukiewicz dodał, że mimo iż
kościół został poświęcony przez ks. abp.
Wojciecha Ziembę 19 listopada 2006 roku, nie
wszystko zostało jeszcze ukończone. Nadal
kontynuowane są prace przy wyposażaniu
kościoła i plebanii. W minionym roku
koniecznym zadaniem było odprowadzenie
wody, aby nie zalewała piwnicy. Prac tych
podjął się pan Stanisław Konopka, nasz
parafianin, z pomocą kilku mężczyzn. Położono
dreny odprowadzające wodę, zlikwidowano
zjazd do piwnicy mającej być kiedyś garażem a
zastąpiono go schodami. Cały teren za
kościołem został utwardzony i przygotowany
pod ułożenie kostki, co umożliwi przejście z
procesją na rezurekcję czy z innej okazji suchą
nogą, bo grunt przy kościele jest gliniasty i woda
nie wsiąka, lecz stoi długo. W kościele ławki
zostały wyłożone tapicerką, która ważna jest
głównie zimą. Zostały także zakupione i
zainstalowane promienniki do ogrzewania
wiernych (jeszcze trzeba zakupić promienniki
do prezbiterium i dla organisty na chórze).
Kościół, a szczególnie plebania, wymaga
docieplenia i w tym kierunku zostały już podjęte
wstępne działania. Przy okazji utwardzania
placu za kościołem zostały podjęte prace
przygotowawcze do zbudowania dla inwalidów
i osób z dziecięcymi wózkami podjazdu do
bocznego wejścia do kościoła. Tempo prac
będzie zależne oczywiście od możliwości
finansowych parafii.
Ks. prałat Ryszard Andrukiewicz urodził się
6 listopada 1956 roku w Gubinie. Od 1963 roku
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mieszkał w Elblągu, gdzie skończył
Szkołę Podstawową i Liceum
Ogólnokształcące. Po maturze, w 1975
roku, wstąpił do Wyższego Seminarium
Duchownego w Olsztynie. Jako kleryk
odbył dwuletnią służbę wojskową w
jednostce kleryckiej w Brzegu nad Odrą.
Po powrocie z wojska kontynuował studia
teologiczne. Święcenia kapłańskie
otrzymał 6 czerwca 1982 roku, z rąk ks. bp.
Jana Obłąka i jako wikariusz przez rok
pracował w parafii św. Apostołów Piotra i
Pawła w Węgorzewie. W parafii św.
Jakuba w Olsztynie pracował cztery lata,
skąd został przeniesiony do parafii św.
Józefa w Morągu. Po 6 latach kapłaństwa
otrzymał propozycję objęcia parafii św.
Wawrzyńca w Gryźlinach, gdzie po pół
roku udało mu się pozyskać dom na
plebanię w Stawigudzie i niebawem
olbrzymią parafię, z pięcioma kościołami,
podzielono na dwie mniejsze - Gryźliny i
S t a w i g u d a . K s . p r a ł a t Ry s z a r d
Andrukiewicz objął nową parafię św.
Jakuba Apostoła w Stawigudzie, gdzie
przepracował 12 lat. W 2000 roku objął
parafię św. Jana Apostoła w Nowym
Kawkowie i został opiekunem
tamtejszego Domu Rekolekcyjnego
„Zacheusz” Ruchu Światło-Życie. Ksiądz
arcybiskup, po jubileuszu 25-lecia
kapłaństwa ks. Ryszarda Andrukiewicza,
zamierzał przenieść go do Lidzbarka
Warmińskiego, ale wówczas z tego
zrezygnował i posłał tam innego kapłana.
W 2009 roku ks. Ryszard otrzymał od ks.
arcybiskupa propozycję objęcia parafii Biesowo
k. Biskupca, ale odmówił, z uwagi na
zaangażowanie w Ruchu Światło-Życie, w
którym od października 2010 roku jest także
moderatorem diecezjalnym.
Z okazji jubileuszu, w imieniu redakcji
„Wiadomości Barczewskich” i parafian parafii
pw. św. Maksymiliana Kolbe w Łęgajnach,
życzymy księdzu proboszczowi błogosławieństwa bożego w życiu osobistym i pracy
duszpasterskiej.
Tekst i foto: Wojciech Zenderowski

Zimowisko harcerzy ZHR w Barczewie.
Zadanie wykonane
Harcerze przyjechali na zimowisko
28 stycznia. Zatrzymali się w gimnazjum. Zaraz
po przyjeździe i rozpakowaniu się przystąpili
do zajęć. Aby lepiej poznać miasto, w którym
będą mieszkać, udali się na zwiady. Zaglądali
we wszystkie najważniejsze miejsca, aby
poznać jego historię. Drugiego dnia można ich
było spotkać na mszy świętej w kościele św.
Andrzeja. Kolejnego dnia odbyła się wielka gra
całego zimowiska. Harcerze miło spędzili czas
w Barczewie na różnego typu zadaniach.
Wyjechali 1 lutego ze wspaniałymi
wspomnieniami.
Marta Gryc
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Sport
Kolejne zwycięstwo gimnazjalistów trenera Rafała Wysockiego

Halowy turniej w Pasłęku
W środę, 18 stycznia 2012 roku, w Pasłęku,
w halowym turnieju juniorów młodych o Puchar
dyrektora miejscowego Ośrodka Sportu i
Rekreacji uczestniczyło dziewięć zespołów.
Drużyny podzielono na dwie grupy, gdzie
obowiązywał system każdy z każdym. Była to
zacięta rywalizacja, gdyż każdy zdobyty punkt
był cenny i dawał szansę na kolejny mecz. Po
dwa czołowe zespoły awansowały do
półfinałów, pozostałe od razu rozegrały
spotkania o poszczególne miejsca.
Po raz kolejny drużyna Pisy Tewes-Bis
Barczewo wykazała dużą dojrzałość, eliminując
po serii rzutów karnych Concordię Elbląg,
a potem pokonując w finale Olimpię 2004
Elbląg 2:0. Dodajmy, że podopieczni trenera
Rafała Wysockiego, oprócz nagrody głównej,
otrzymali jeszcze dwa wyróżnienia
indywidualne.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze
zwycięstwo zawodników z Barczewa - uczniów
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej,
których trenerem jest pan Rafał Wysocki. O
dotychczasowych sukcesach pisaliśmy
w styczniowym numerze „Wiadomości
Barczewskich”. Obecnie możemy dodać, że w
opinii trenera rozgrywanie meczów w barwach
Pisa Tewes-Bis Barczewo wyzwala niezbędną
inicjatywę w kierunku zdrowego trybu życia,
a młodzież z klas sportowych jest przykładem
odpowiedniego rozwoju.
Dla lepszego zobrazowania rozegranego
turnieju podajemy wyniki.
Grupa I: Olimpia 2004 Elbląg - Victoria
Rychliki 0:0,
Pisa Tewes-Bis Barczewo - Polonia II Pasłęk
3:0,
Gimnazjum Wilczęta - Olimpia 2004 Elbląg 1:4,

Victoria Rychliki - Pisa Tewes-Bis Barczewo
2:2,
Polonia II Pasłęk - Gimnazjum Wilczęta 1:4,
Olimpia 2004 Elbląg - Pisa Tewes-Bis
Barczewo 0:2,
Polonia II Pasłęk - Victoria Rychliki 3:0,
Gimnazjum Wilczęta - Pisa Tewes-Bis
Barczewo 2:3,
Olimpia 2004 Elbląg - Polonia II Pasłęk 0:0,
Victoria Rychliki - Gimnazjum Wilczęta 1:0.
Tabela:
Pisa Tewes-Bis Barczewo 4 10 10:4
Olimpia 2004 Elbląg 4 5 4:3
Victoria Rychliki 4 5 3-5
Polonia II Pasłęk 4 4 4:7
Gimnazjum Wilczęta 4 3 7:8
W. Zenderowski

Uczniowski Klub Sportowy BUKS Barczewo informuje
Pomimo, że pogoda nas nie rozpieszcza
i mróz tej zimy mocno daje się nam we znaki, to
młodzi zawodnicy Uczniowskiego Klubu
Sportowego BUKS Barczewo systematycznie
biorą udział w treningach piłkarskich.
Odbywają się one w hali sportowej
barczewskiego gimnazjum w poniedziałki, w
godzinach 16.30-18.00 (Żacy i Orliki), oraz w
hali sportowej szkoły podstawowej w czwartki,
w godz. 17.00-18.15 (Żacy) i 18.15-19.30
(Orliki).
Na efekty tej ciężkiej pracy nie musieliśmy
długo czekać. Zawodnicy, którzy wzięli udział
w rozgrywkach Warmińsko-Mazurskiego
Związku Piłki Nożnej w Lidze Orlików oraz
Żaków uplasowali się na wysokich miejscach zawodnicy z rocznika 2001 i młodsi zajęli w
swojej grupie drugie miejsce, a BUKS II trzecie. Natomiast zawodnicy BUKS I z
rocznika 2002 i młodsi zostali liderami w swojej
grupie, a BUKS II zajął trzecie miejsce.
W okresie przerwy zimowej w rozgrywkach
ligowych nasi zawodnicy uczestniczyli w
różnego typu turniejach i grach towarzyskich.
30 grudnia 2011 roku, drużyna złożona z
zawodników urodzonych w 2002 roku i
młodszych, zajęła II miejsce w olsztyńskim
turnieju halowym „Stomil Cup 2011”.
Pokonaliśmy takie zespoły jak: Warmia
Olsztyn, Polonia Lidzbark Warmiński, Czereś
Sport Olsztyn, MKS Jeziorany. Przegraliśmy
tylko z najlepszą drużyną turnieju - OKS Stomil
Olsztyn. Otrzymaliśmy pamiątkowy puchar
oraz medale.
W pierwszym tygodniu ferii zimowych (2328 stycznia 2012 r.) przebywaliśmy na obozie
sportowo-rekreacynym w Węgorzewie.
Trenowaliśmy tam w hali Ośrodka Sportu i
Rekreacji oraz na miejscowym Orliku.
Zagraliśmy serię halowych spotkań
towarzyskich z drużynami dziewcząt i
chłopców z klubu Vęgoria Węgorzewo oraz
drużynami z klubu Koszałek Opałek
Węgorzewo. W Węgorzewie mieliśmy
zapewnione bardzo dobre warunki socjalnobytowe. Większość naszych zawodników po raz

10

pierwszy uczestniczyło w takiej formie
spędzania czasu wolnego.
Dnia 4 lutego 2012 r., na zaproszenie klubu
DKS Dobre Miasto, zawodnicy z rocznika 2003
i młodsi uczestniczyli w turnieju „DKS Dobre
Miasto Cup”. Pokonaliśmy drużyny UKS Junior
Świątki oraz DKS Dobre Miasto, zajmując II
miejsce w całym turnieju. Zawodnicy otrzymali
puchar oraz pamiątkowe medale. Natomiast 11
lutego drużyna BUKS wzięła udział w halowym
Wojewódzkim Turnieju Świątki Cup 2012. Poza
nami w turnieju zagrały drużyny: Naki Olsztyn,
OKS 1945 Olsztyn, Don Bosco Ostróda,
Olimpia Olsztynek, Błękitni Orneta, DKS
Dobre Miasto oraz UKS Junior Świątki.
Drużyna z rocznika 2002 i młodsi zajęła
wysokie III miejsce.
W marcu br. planujemy szereg turniejów
halowych dla wszystkich kategorii wiekowych
naszego klubu, które będą również połączone z
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naborem do BUKS, natomiast od kwietnia
młodzi piłkarze będą systematycznie trenować
na boisku Orlik. Serdecznie zapraszamy na
nasze treningi chłopców i dziewczynki,
urodzone w latach 2001-2005, które chciałyby
rozpocząć systematyczne treningi, a przy tym
poczuć smak rywalizacji.
Od kwietnia do czerwca zawodnicy
Uczniowskiego Klubu Sportowego BUKS
Barczewo będą rywalizować w rundzie
wiosennej rozgrywek Żaków i Orlików, a
ponadto władze klubu planują zorganizowanie
kilku imprez o charakterze sportowym - turnieju
z okazji Święta Pracy oraz Święta Konstytucji 3
maja, a także w czerwcu, z okazji Dnia Dziecka.
Kontakt:
Trener Bogdan Caruk 509487593
Trener Sławomir Ostrowski 501162552
Bogdan Caruk

Społeczeństwo
O swoje „na wsie”
Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora Linowskiego w Łęgajnach
W ubiegłym roku w Łęgajnach zawiązało
się Stowarzyszenie Wędkarskie Jeziora
Linowskiego. Organizacja liczy obecnie 36
c z ł o n k ó w. P o u c h w a l e n i u s t a t u t u ,
zarejestrowaniu go w sądzie, uzyskaniu
niezbędnych zaświadczeń o swym istnieniu
/PIT, Regon i konto bankowe/, członkowie
stowarzyszenia postanowili wziąć w swoje ręce
zagospodarowanie miejscowe jeziora, które od
czasu transformacji ustrojowej nie posiada
właściciela
W imieniu stowarzyszenia, prezes Bogdan
Monkiewicz, sekretarz Radosław Ćwiek oraz
członek zarządu Jarosław Andernajs, 22
listopada 2011 roku wystąpili z pismem do
Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział
terenowy w Olsztynie „z prośbą o wszczęcie
czynności umożliwiających przejęcie jeziora
Linowskiego w Łęgajnach na zasadzie
dzierżawy lub innej formy przekazania pod
zarządzanie przez ww. stowarzyszenie.” W
dalszej treści pisma wędkarze informują
Agencję, że pragną ratować to jezioro przed
całkowitą zagładą ekologiczną. Zagłada miała
miejsce w latach osiemdziesiątych, kiedy
doszło do zatrucia jeziora mazutem i zrzutem
ścieków, bogatym w środki ochrony roślin oraz
nawozy sztuczne. Dzisiaj jezioro jest kałużą
brudnej wody, w której zamarło życie.
Stowarzyszenie ma na celu przywrócenie tego
jeziora mieszkańcom Łęgajny i okolic. Jezioro
dalej jest zatruwane - 8 lutego 2012 roku
wędkarze z Łęgajn stwierdzili wyciek ropy i
nieczystości do jeziora z Zakładu
Ogrodniczego. Sprawę wycieku i zatruwania
przejęła Ochrona Środowiska.
Agencja Nieruchomości Rolnych,
odpowiadając na wniosek stowarzyszenia
informuje, że zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustawy Prawo Wodne, uprawnienia
Agencji w zakresie zagospodarowania jezior
upływają z dniem 31.12.2011 roku, co oznacza,
że nowymi właścicielami jeziora z dniem 1

stycznia 2012 roku staje się Starostwo
Powiatowe.
16 stycznia 2012 roku stowarzyszenie
wystosowało pismo do starosty olsztyńskiego o
przekazanie jeziora w zarząd. Przedstawiło
propozycję jego zagospodarowania i
uchronienia przed dalszą degradacją.
Odpowiedź starostwa ostudziła inicjatywę
gospodarczą wędkarzy z Łęgajn. Starostwo
Powiatowe poinformowało, że „wody jeziora
Linowskiego zgodnie z zapisami rejestru
ewidencji gruntów stanowią własność Skarbu
Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych
Oddział w Olsztynie i nie może być
przedmiotem umowy dzierżawy zawartej
pomiędzy Skarbem Państwa - Starostą
Olsztyńskim a Stowarzyszeniem Wędkarskim
Jeziora Linowskiego w Łęgajnach”.
Wyjaśnienie podpisane przez zastępcę
dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami panią Katarzynę
Grzybowską mija się z prawdą. Z obowiązku
dziennikarskiego informujemy, że nowy
gospodarz jeszcze mocno śpi i nie wie, iż już od
dwóch miesięcy jest gospodarzem tych wód.
Przypominamy, że stowarzyszenie jest
podmiotem gospodarczym takim samym jak
spółki, osoby fizyczne prowadzące działalność
gospodarczą i ma prawo do podejmowania
działań gospodarczych.
W staraniach stowarzyszenie wspiera Rada
Sołecka i burmistrz Barczewa. Wszyscy
czekają na nowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Łęgajny, który będzie
uchwalony niebawem przez Radę Miejską. Na
podstawie tego planu będzie można
występować do Agencji o przekazanie na
własność działek ziemi dla wsi jako dobro
wiejskie. Po upadku dawnego ustroju,
likwidatorzy PGR zapomnieli o interesie
wspólnym mieszkańców wsi
Dzisiaj, w niektórych wsiach, nie ma
gminnego placu, wolnego dostępu do brzegów

jeziora, nie ma miejsca na boisko do piłki nożnej.
Wszystko zostało wykupione. Ażeby wykupić
ziemię ponownie, na potrzeby wiejskiej
społeczności, obecni właściciele żądają za nią
bajońskich sum. Teraz jest ostatni dzwonek na
pozyskanie kawałka z większej całości, który
będzie w przyszłości służyć pokoleniom - mówią
członkowie stowarzyszenia. Pochwalam
inicjatywę stowarzyszenia i Rady Sołeckiej wsi
Łęgajny w staraniach o pozyskanie przestrzeni
życiowej dla mieszkańców wsi. Uważam, że
mieszkańcom sołectw, powstałych po osiedlach
popegeerowskich, należy się coś więcej, aniżeli
działki wydzielone po obrysach domów. Reforma
„rolna” 1989 roku nie dotyczyła idywidyalnie
osób pracujących w rolnictwie, co nie oznacza, że
nie powinna też obejmować interesów
społeczności wsi. Otóż ostatnie uwłaszczenia
chłopów polskich, a zwłaszcza w zaborze
rosyjskim w 1864 roku, miały charakter bardziej
humanitarny i prospołeczny. Car Rosji
uwłaszczając chłopów polskich na ziemi
pańskiej, na której gospodarzyli, zarazem
utrzymał przywilej „na wsie”. To „na wsie”,
ziemia wiejska wielkości kilku, a w niektórych
przypadkach kilkuset hektarów, przetrwały do
dzisiaj i stanowią bogactwo wsi. Przez lata zapis
ten stanowił naturalne zaplecze wiejskich
pastwisk, placów zabaw, parkingów, gruntów
szkolnych, a przede wszystkim dopływu gotówki
do gminy. To te miejsca były i są placami budowy
prężnie rozwijających się wiosek. My dzisiaj,
dwadzieścia lat po przemianach, żyjąc w wolnej,
demokratycznej Polsce, dla przyszłych pokoleń
ziem północnych nie zrobiliśmy nic.
Dopuściliśmy do wyprzedaży klejnotów wsi,
które powinny być we władaniu samorządu wsi.
Byłem na zebraniu ludzi, którzy zebrali się i
razem upomnieli się o swoje „na wsie”. To oni są
solą tej ziemi i oni wiedzą jak gospodarzyć w swej
małej ojczyźnie. Ich stawiam za wzór dla innych
organizacji, z których powinniśmy brać przykład.
Życzę im powodzenia.
Jan Krakowiak

Sprawozdanie z XX
sesji Rady Miejskiej,
z 30 stycznia 2012 roku
Podczas XX sesji Rady Miejskiej
sprawozdania składały wszystkie służby
i zakłady podległe samorządowi gminy, w tym
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Zakład Budynków Komunalnych, Spółki ZWIK i ZUK.
Analizę stanu bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie miasta i gminy Barczewo
za rok 2011 referowali komendant Komisariatu
Policji w Barczewie, komendant miejskogminny jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z gminy Barczewo i komendant
Straży Miejskiej w Barczewie.
Pierwszy zaczął referować komendant
policji podkomisarz Marek Dumka. Przedstawił
kategorie przestępstw, które miały miejsce na
terenie działania Komisariatu Policji w
Barczewie w roku 2011 w porównaniu do roku
2010.
Ciąg dalszy na str. 12
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Ciąg dalszy ze str. 11

W roku 2011 funkcjonariusze KP Barczewo,
na terenie miasta i gminy zakończyli 439
postępowań przygotowawczych, w których
stwierdzono 431 przestępstw, podczas gdy w
2010 roku zakończono 461 postępowań, gdzie
stwierdzono 521 przestępstw. Przy ogólnym
wzroście wykrywalności o 2% należy zwrócić
uwagę na znaczny spadek dynamiki przestępstw
w porównaniu do roku 2010. W sumie
zakończono o 22 postępowania mniej, a w tych
postępowaniach odnotowano o 90 przestępstw
mniej niż w roku poprzednim. W roku 2011
Komisariat Policji w Barczewie prowadził
działania w ramach akcji: Razem bezpieczniej,
Bezpieczne ferie 2011, Bezpieczne wakacje
2011, Bezpieczna droga do szkoły 2011,
Chrońmy dzieci przed alkoholem, Długa
przerwa, Gimbus, Dyskoteka.
W trakcie dyskusji dowiedzieliśmy się o
problemach, z jakimi borykają się nasi
funkcjonariusze podczas służby. Pierwszą
bolączką jest brak niezbędnej liczby
samochodów do realizacji zadań. Drugim
problemem są warunki lokalowe budynku, w
którym brakuje dwóch pomieszczeń - jednego
dla funkcjonariuszy, a drugiego dla osób
zatrzymanych. Trzecim, ostatnim problemem,
są wakaty, które na dzień 1 stycznia 2012 roku są
cztery - po dwa w Zespole Prewencji i Referacie
Kryminalnym. Reasumując powyższe
sprawozdanie można stwierdzić - powiedział
komendant Marek Dumka - że w 2011 roku
osiągnęliśmy cel - została obniżona dynamika
przestępstw, co miało istotny wpływ na poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy
i miasta. Niewątpliwie dobra współpraca z
funkcjonariuszami Straży Leśnej i Straży
Gminnej przyczyniła się do realizacji tego celu.
Jako uczestnik i obserwator na sesjach Rady
Miejskiej po raz pierwszy spotykam się z tak
zgodną oceną pracy naszych policjantów.
W przeszłości to różnie bywało. W ocenie
radnego Edwarda Maciejewskiego informacja
złożona przez komendanta KP Barczewo była
solidna i merytoryczna. Takie informacje
powinny być kierowane do komisji
problemowych Rady. Samorząd dostrzega braki
w wyposażeniu policji. Jak zauważył burmistrz,
aby policja była mobilna, musi mieć czym
jeździć. Pozytywną opinię pod adresem policji
wyraził również wiceprzewodniczący Jan
Połowianiuk, który stwierdził, że mieszkańcy

Barczewa czują się bezpiecznie.
Następnie sprawozdanie za rok 2011 złożył
komendant miejsko-gminny jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy
Barczewo, druh Mariusz Dowgiałło. Teren
gminy Barczewo zabezpieczają cztery
jednostki OSP z siedzibami w: Barczewie,
Barczewku, Bartołtach Wielkich i Ramsowie.
W jednostkach tych działa ponad 100
strażaków, z których 60 wchodzi w skład
jednostek operacyjno-technicznych. Na terenie
gminy znajdują się zakłady pracy o
zwiększonym ryzyku, do których zalicza się
rozlewnię gazu „Barter”, obiekty ograniczonej
dostępności, tj. Zakład Poprawczy, Zakład
Karny, Areszt Śledczy, Dom Opieki Społecznej
oraz zakłady przetwórstwa drzewnego - tartaki,
m.in. Mokiny, Biedowo, Wójtowo, Leszno,
Barczewo.
W 2011 roku OSP Barczewo wyjeżdżało do
pożarów budynków mieszkalnych, użytkowych, przemysłowych lub gospodarczych 16
razy. Do pożarów sadzy w przewodach
kominowych - 20 razy /w gminie około 25
zdarzeń/. Do pożarów traw, nasypów
kolejowych OSP wzywana była 20 razy /w
gminie 30 zdarzeń/, do pożarów w transporcie
samochodowym - 7 razy. Największą zmorą
barczewskich strażaków były w latach
poprzednich pożary pojemników na odpady
komunalne. Dużym ułatwieniem strażaków w
akcjach gaśniczych był zakup sprzętu
strażackiego - wykrywacza wielogazowego M
40 i kamery termowizyjnej. Mienie uratowane
w roku 2011 przez nasze OSP wynosi około 4
mln złotych. OSP w gminie Barczewo czepią
środki na zakup sprzętu z kilku źródeł: z dotacji
z KSRG, Starostwa Powiatowego, Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, budżetu gminy.
Jednostki zgromadziły również środki z 1% od
osób fizycznych w następujących kwotach:
OSP Barczewo - 10178,82 zł, OSP Bartołty
Wielkie - 616,34 zł, OSP Barczewko i OSP
Ramsowo po 0 zł. Jak wynika z powyższego
zestawienia, straż jako organizacja pożytku
publicznego, jest zauważana przez naszych
podatników składających roczne zeznania
podatkowe. Namawiamy pozostałych,
niezdecydowanych podatników, do większej
szczodrości na rzecz naszej OSP. Tym 1%
odpisem od podatków bogacimy naszą straż
pożarną, wspomagamy w sprzęt, zabezpie-

czamy swoje mienie przed pożarem - powiedział
druh Mariusz Dowgiałło. W podsumowaniu
dyskusji Rada Miejska pozytywnie oceniła pracę
OSP.
Sprawozdanie z działalności Straży
Miejskiej za rok 2011 złożył komendant
Zbigniew Cipior. Straż miejska wykonała 256
patroli zmotoryzowanych na terenie gminy i 219
patroli pieszych na terenie miasta. Ujawniła 151
w y k r o c z e ń . Wy k r o c z e ń s a n i t a r n o porządkowych było 92, na 47 nałożono mandaty
karne w wysokości 4700 zł, udzielono 43
pouczenia, sporządzono 2 wnioski do Sądu
Rejonowego w Olsztynie o ukaranie sprawców.
Podczas codziennych służb patrolowych
zwracano uwagę na prawidłowo parkujące
samochody - ujawniono 21 wykroczeń,
nakładając 2 mandaty karne na sumę 200 złotych.
W okresie wiosennym przeprowadzono kontrole
sanitarno-porządkowe na terenie gminy.
Skontrolowano 850 posesji. Do 40 właścicieli
wystosowano pisma obligujące do zawarcia
umowy na wywóz nieczystości stałych.
Przeprowadzono 240 rozmów z właścicielami
nieruchomości w sprawie poprawy estetyki
i wyglądu. Największym problemem naszej
gminy jest brak schroniska dla zwierząt. Ogółem
nałożono 60 mandatów karnych na kwotę 6500
złotych, udzielono 87 pouczeń, sporządzono
4 wnioski do Sądu Karnego w Olsztynie.
W dyskusji radni pracę naszej Straży
Miejskiej ocenili pozytywnie. Radny
Maciejewski powiedział - oceniam ich pracę
dobrze. W tym roku straż będzie musiała
poświęcić więcej uwagi czystości i estetyce
miasta. Wysoką ocenę wystawiła staży również
radna Halina Bronka, która stwierdziła, że
przychyla się do samooceny naszej straży.
Uważa, że wszelkie problemy są rozwiązywane
na bieżąco.
Dziękując, działającym na terenie miasta i
gminy Barczewo, funkcjonariuszom
Komisariatu Policji, strażakom Ochotniczych
Straży Pożarnych oraz strażnikom Straży
Miejskiej, burmistrz Barczewa i przewodniczący
Rady Miejskiej wręczyli komendantowi
Komisariatu Policji, komendantowi miejskogminnemu jednostek OSP i komendantowi
Straży Miejskiej podziękowania za całokształt
pracy w zakresie bezpieczeństwa publicznego.
Brawa i gratulacje dołączamy od redakcji.
Jan Krakowiak

Ciąg dalszy ze str. 6

a później pierwszym mężem Marii, z domu
Nowowiejskiej, starszej siostry Feliksa, która
urodziła się w m. Wartenburg, 30 marca 1875
roku. Leo z Marią zawarli ślub w Berlinie 27
marca 1913 roku. Wiadomo, że Leon
Wirtschaft na krótko zaistniał w życiu Marii
Nowowiejskiej, jednak pozostał już w
genealogii rodziny Nowowiejskich. Jego
młode życie brutalnie przerwała pierwsza
wojna światowa (zginął pod koniec wojny).
Mundur, w jakim go sfotografowano, to typowy
mundur szeregowego żołnierza niemieckiego z
okresu sprzed pierwszej wojny światowej.
Wyróżniającym elementem jest przypięty do
pasa bagnet do mauzera, będącego wówczas na
wyposażeniu. Nie wiemy jak doszło do tego, że
niemiecki żołnierz w roku 1909 zrobił sobie

pamiątkowe zdjęcie w Warszawie, która była
pod zaborem rosyjskim.
Osobą w stroju zakonnym jest Elżbieta
(Elizabeth Traute). Urodziła się w Butrynach w
roku 1849 i była rodzoną siostrą Katarzyny, z
domu Falk, matki Feliksa Nowowiejskiego.
Wiemy, że Elżbieta, która była siostrą zakonną,
mieszkała w Warszawie i pracowała w szpitalu
na Pradze. Wstąpiła do zakonu po śmierci męża.
Jej dziadkiem, podobnie jak Katarzyny, był Piotr
Falk (Falque’), Francuz, żołnierz Napoleona.
Elżbieta zmarła w 1950 roku i pochowana
została na cmentarzu Powązkowskim
w Warszawie.
Wojciech Zenderowski

Tajemnicza fotografia
osobą w niemieckim mundurze miał być Leo,
urodzony 3 września 1886 roku w
Wartemborku, lub Edward, urodzony 13
października 1888 roku Wartemborku, rodzeni
bracia Feliksa Nowowiejskiego. Była to mylna
informacja. Kolejną ciekawostką jest miejsce i
czas wykonania fotografii. To Studio
Fotograficzne w Warszawie - mieście, które od
roku 1772 do chwili odzyskania przez Polskę
niepodległości (1918 r.) było pod zaborem
rosyjskim. Wracając do fotografii. Żołnierzem
w niemieckim mundurze jest Leo Wirtschaft.
Przypomnijmy, że kiedy wykonywano
fotografię, Leo Wirtschaft był narzeczonym,
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Dni patrona w barczewskiej podstawówce
I Gminny Konkurs Wokalny
10 lutego, w ramach obchodów Dni Patrona
Szkoły w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa
Nowowiejskiego w Barczewie odbył się I
Gminny Konkurs Wokalny dla uczniów klas IVI.
Zgodnie z regulaminem każdy z uczestników
wykonywał 2 utwory- piosenkę warmińską i
popularną. Jury w składzie: Jan Połowianiuk,
Anna Rok, Zbigniew Żygadło
przyznało
następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce Dominika Sielawa ucz. kl. III b
ze Szkoły Podstawowej w Barczewie
II miejsce Paulina Podlecka ucz. kl. VI c
ze Szkoły Podstawowej w Barczewie
III miejsce Dominika Wojszel ucz. kl. I
z Wipsowa
wyróżnienia:
Nikola Wolińska ucz. kl. VI c ze Szkoły Podstawowej w Barczewie
Kornelia Gryczman ucz. kl. VI NSP
w Kronowie
W przyszłym roku konkurs obejmie również
gimnazja gminy Barczewo - zapowiada Liliana
Połowianiuk- organizatorka konkursu.
Anna Rok

MAJSTER
DOM
BARCZEWO, UL. GRANICZNA 9a
pn.-pt. 7.00 - 17.00, sob. 7.00 - 14.00

tel. 89 514 98 83
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BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Barczewo,
położonej w Barczewie, przy ulicy Wojska Polskiego
(w północnej części miasta), obręb ewidencyjny nr 2.
I przetarg odbył się w terminie 14.09.2011 r., II przetarg odbył się
19.01.2012 r.
PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE PRZETARGU
Działka Nr 8/3
Powierzchnia działki 20012 m2
Księga wieczysta: OL1O/00012166/1
Cena wywoławcza 738 000,00 zł (w tym podatek VAT)
Wysokość wadium 100 000,00 zł
Minimalna wysokość postąpienia 7 380,00 zł
Nieruchomość wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu miasta Barczewo, zatwierdzonego Uchwałą Nr
XLIV/316/09 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 28 września 2009 r.
/ogłoszoną w dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego Nr 176 poz. 2412 z dnia 23.11.2009 r. działka położona jest na
terenie oznaczonym symbolem C10P - Teren projektowanej zabudowy
przemysłowo-składowej z dopuszczeniem rzemiosła usługowego,
administracji i baz transportowych.
Działka położona jest na terenie uzbrojonym w sieci infrastruktury
miejskiej: wodociągową i energetyczną. Dojazd do działki z asfaltowej
drogi gminnej.
Z ogólnymi i szczegółowymi ustaleniami planu dla sprzedawanej
nieruchomości można zapoznać się w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami i Rolnictwa tutejszego urzędu, w pok. nr 19.
Przetarg odbędzie się 17 kwietnia 2012 roku, o godzinie 1000 w
siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, w pokoju
nr 19.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości.
Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponadto ponosi w całości
koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia oraz
notarialne i sądowe. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może
nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium
w wymienionej wyżej kwocie na rachunek Urzędu Miejskiego w
Barczewie MBS w Giżycku O/Barczewo 61 9343 1028 0000 0606 2000
0040.
Wpłata wadium powinna uwzględniać numery działek oraz ich
położenie. Za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę
wpływu środków pieniężnych na ww. rachunek bankowy do 12
kwietnia 2012 r. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika
przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed
otwarciem przetargu.
W przypadku przystąpienia do przetargu jednego z
małżonków, gdy nieruchomość ma zostać nabyta do majątku
wspólnego małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody
drugiego współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości.
W przypadku przystąpienia do przetargu osoby prawnej,
konieczne jest przedłożenie przed przetargiem dokumentu, z którego
wynika upoważnienie przedstawicieli osoby prawnej do
reprezentowania jej na przetargu.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg
wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie
podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy w razie uchylenia się od
zawarcia umowy sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygra.
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później
niż przed upływem 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania
przetargu.
Nabywca wyznaczony w drodze przetargu, cenę nieruchomości
wpłaca w całości, najpóźniej na 3 dni przed zawarciem umowy notarialnej.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub unieważnić przetarg z
uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Wydziału
Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa tut. urzędu pokój nr 19, tel.
(89) 514-83-46 w. 53 i 54.
Niniejsze ogłoszenie podlega wywieszeniu co najmniej na 60 dni
przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. od dnia 14.02.2012 r. do dnia
16.04.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Barczewie oraz dostępne jest na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu:
www.barczewo.bip.net.pl
Barczewo, dnia 10 lutego 2012 r.

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.

ZAPRASZAMY

www.barczewotransport.webpark.pl

MAREK JAKUBIAK, Ruszajny 34

