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Zdrowych, pogodnych świąt Wielkiejnocy, pełnych wiary,
nadziei i miłości. Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół
oraz wesołego alleluja
życzą
W imieniu Rady Miejskiej
Przewodniczący
Zbigniew Chlubicki

www.barczewo.pl

Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

Luty br., według oceny komendanta Komisariatu Policji
w Barczewie podkomisarza Marka Dumki, był łaskawy. Po raz
drugi z rzędu zaobserwowaliśmy spadek przestępczości
w gminie. To cieszy. Chronologia wydarzeń jest następująca:
8 lutego roku funkcjonariusze dostali zgłoszenie o kradzieży
i włamaniu do altanki, znajdującej się na terenie ogrodu
działkowego w Wójtowie. Sprawca, pochodzący z Klebarka
Małego, został aresztowany.
12 lutego w Jedzbarku nieznany sprawca włamał się do
domku letniskowego. Ukradł czajnik, butlę gazową
i przewody elektryczne. Wartość skradzionego mienia wynosi
800 złotych. Trwają poszukiwania w celu ustalenia sprawcy
kradzieży.
15 lutego pijanemu kierowcy zatrzymano prawo jazdy.
16 lutego na jeziorze Dobrąg zostali zatrzymani kłusownicy amatorzy taniej ryby. Znaleziono przy nich „samołówkę” do
połowu szczupaka. Panowie, za uprawianie procederu
zabronionego prawem, odpowiedzą przed sądem.
20 lutego funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o awanturze
rodzinnej. Mężczyzna stosując przemoc fizyczną i psychiczną
znęcał się nad swoją żoną. Prokurator wobec sprawcy nie był
wyrozumiały, zastosował tymczasowy areszt.
20 lutego został zatrzymany mężczyzna, kierujący
samochodem pod wpływem alkoholu. Zatrzymany posiadał
sądowy zakaz kierowania pojazdami, był pozbawiony prawa
jazdy.
21 lutego w miejscowości Barczewko włamano się do
pomieszczeń gospodarczych. Ukradziono z nich przewody
elektryczne o wartości 800 złotych. Trwa dochodzenie
operacyjne.
24 lutego w Wójtowie włamano się do domku.
W lutym policja zatrzymała 10 poszukiwanych listem
gończym, celem odbycia kary. Zatrzymano dwóch pijanych
kierowców.
Redakcja

fot. Mieczysław Szczepanik
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zdj. okładka - Zbigniew Kozłowski
projekt pocztówki - “Warsztaty twórcze w CKiPG”

Z Urzędu Miejskiego w Barczewie
Hodowcy bydła mlecznego i producenci mleka
Laureaci z gminy Barczewo

Informacje
z Wydziału BIOŚ

Na przełomie lutego oraz marca bieżącego roku w poszczególnych miejscowościach
województwa warmińsko-mazurskiego odbywały się doroczne spotkania hodowców bydła
mlecznego organizowane przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w
Warszawie Oddział w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego
w Olsztynie.
5 marca w świetlicy Wytwórni Pasz WIPASZ w miejscowości Wadąg k. Olsztyna wyróżnieni
zostali najwięksi hodowcy bydła mlecznego i producenci mleka z terenu gminy Barczewo. W
imieniu samorządu oraz mieszkańców gminy Barczewo listy gratulacyjne najlepszym producentom,
a także podziękowania wręczył Lech Jan Nitkowski - burmistrz Barczewa. Otrzymali je: Ryszard
Wagner z Mokin, Aleksandra Pontus z Odryt, Hubert Buchholz z Kronowa, Mirosław Hasiuk z
Mokin, Jan Żejmo z Ruszajn oraz Józef Pernak z Wipsowa.
Marta Mikołajska

Dobiegła końca budowa sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w ul.
Topolowej i Grabowej w miejscowości Łęgajny.
W dniu 5.03.2012 r. dokonano odbioru
końcowego ww. inwestycji, w ramach której
wybudowano 1057,24 m kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej, 77,36 m kanalizacji sanitarnej
tłocznej oraz przepompownię z zasilaniem
elektroenergetycznym.
Zakupiono zestaw nagłaśniający dla
miejscowości Lamkowo. Dostawca zestawu
-Salon Muzyczny RIFF Olsztyn.
Zlecono wykonanie usługi transportu i kupna mieszanki kruszywa łamanego 0-63,
docelowo do Barczewa ul. Wańkowicza, gm.
Barczewo w celu remontu cząstkowego ubytku
w drodze gminnej nr G-3N.
Zlecono prace związane z remontem
cząstkowym odcinków dróg gminnych
gruntowych, tj. nr 164004N - Nikielkowo; nr
164006N - Kaplityny; nr 164008N - Wójtowo,
gm. Barczewo w obrębie gm. Barczewo.
Trwa przygotowanie dokumentacji do
ogłoszenia przetargów na wykonanie 3 inwestycji wodociągowo - kanalizacyjnych
zaplanowanych do wykonania w bieżącym
roku. Do końca I kwartału 2012 roku planuje się
ogłosić 3 przetargi na:
-budowę sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości
Barczewko;
- budowę wodociągu do miejscowości Zalesie;
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości
Wójtowo-Nikielkowo-Kaplityny - realizacja II,
III, IV etapu budowy sieci rozdzielczej.
Aleksandra Kula

fot. archiwum

W Święto Służby Więziennej…
Złota Odznaka za Zasługi w Pracy Penitencjarnej
Święto Służby Więziennej przypadające na
dzień 24 lutego jest dla nas funkcjonariuszy,
a także po części dla pracowników cywilnych,
zatrudnionych w resorcie, ważnym wydarzeniem. Po latach, gdy nasze działania nie były
zbyt przychylnie postrzegane w społeczeństwie,
ta tendencja zaczyna wyraźnie się zmieniać. Na
taki stan rzeczy niewątpliwy wpływ mają
inicjatywy, poprzez które my więziennicy
podnosimy rangę także naszego munduru.
Uroczystości z okazji naszego święta są jednym
z takich momentów, w którym te cele możemy
i powinniśmy realizować.
Tegoroczne obchody Święta Służby
Więziennej rozpoczęliśmy uroczystą mszą
świętą, celebrowaną w kościele Najświętszego
Serca Jezusowego w Olsztynie przez biskupa
Jacka Jezierskiego. Udział kompani honorowej
pocztów sztandarowych jednostek organizacyjnych SW z okręgu olsztyńskiego i zaproszonych gości sprawił, że msza święta miała
podniosły i rzadko spotykany charakter oraz
atmosferę.
Drugim elementem obchodów naszego
święta była ceremonia wręczenia odznaczeń
państwowych i resortowych oraz nominacji na
wyższe stopnie służbowe. Ta ceremonia odbyła
się w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego. Na uroczystości wśród zaproszonych
gości można było spotkać m.in. dyrektora
generalnego SW generała Jacka Włodarskiego,
wicewojewodę warmińsko-mazurskiego Jana
Maścianicę, dyrektora okręgowego SW
w Olsztynie pułkownika Andrzeja Bartkiewicza, parlamentarzystów oraz licznych
działaczy samorządowych i przedstawicieli
innych służb z naszego regionu. Obserwując

fot. Zb. Kozłowski
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uroczystości z wielką radością przyjąłem fakt, iż
wśród odznaczonych i wyróżnionych byli
właśnie samorządowcy. Dla mnie jest to
wyraźny i przejrzysty nie tylko znak, ale przede
wszystkim sygnał, że nasza służba coraz
wyraźniej integruje się z lokalną społecznością.
Wśród wyróżnionych był pan Lech
Nitkowski - burmistrz Barczewa, z którym
niejednokrotnie podejmowaliśmy wspólne
inicjatywy, szczególnie ważne dla nas
funkcjonariuszy, gdyż wspierały naszą pracę
resocjalizacyjną z podopiecznymi. Inicjatywy te
Ciąg dalszy na str. 4

Innowacyjna e-Gmina
W dniu 6 marca 2012 roku pan Lech Jan
Nitkowski - burmistrz Barczewa oraz pani
Dorota Kondratowicz - skarbnik miasta
podpisali umowę o dofinansowanie projektu
„Innowacyjna e-Gmina - utworzenie
kompleksowego modelu obsługi obywateli w
Gminie Barczewo”.
Projekt został dofinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 20072013. Podstawowym założeniem niniejszego
przedsięwzięcia jest zakup, instalacja oraz
wdrożenie programów do obsługi interesantów,
takich jak: portal miejski, e-podatki, e-prawnik,
Rada Miejska on-line i inne. W ramach projektu
zostanie również zrefundowana poniesiona
przez gminę Barczewo w 2009 roku część
kosztów instalacji sieci internetowej w Urzędzie
Miejskim w Barczewie oraz część kosztów
zakupu i instalacji centrali telefonicznej
i elektronicznego obiegu dokumentów.
Realizacja projektu przewidziana jest na
okres od kwietnia do grudnia 2012 roku.
Całkowite koszty projektu to: 574 791,50 zł,
dofinansowanie UE to aż 85% kosztów
kwalifikowalnych co stanowi kwotę:
488 572,77 zł.
Jakub Żywicki
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Historia

Z historii Zakładu Karnego
66. rocznica uruchomienia wiezienia w Barczewie
Z historii Zakładu Karnego w Barczewie
wiemy, że w 2012 roku będzie on obchodzić
okrągły jubileusz - 200 lat działalności.
Natomiast w marcu br. mija 66. rocznica jego
uruchomienia w powojennym Barczewie.
Mimo powołania na stanowisko burmistrza
miasta Wartembork Marcelego Wiśniewskiego
(9 maja 1945 r.) i powstania Zarządu Miejskiego
(19 maja 1945 r.), który funkcjonował obok
radzieckiej komendantury, więzienie było poza
jurysdykcją miejscowej administracji, gdzie na
potrzeby NKWD, na przełomie maja i czerwca
1945 roku, rozpoczęło pełnienie swojej funkcji
aż do lutego 1946 roku.
Jednak za początek faktycznej działalności
Ciężkiego Więzienia Karnego w Wartemborku
przyjęto datę 8 marca 1946 roku. Oto fragment
historii ludzi, którzy przyczynili się do jego
uruchomienia, kiedy to w pierwszych dniach
marca do miasta, pociągiem towarowym,
przybył pierwszy 300-osobowy transport
w i ę ź n i ó w, g ł ó w n i e v o l k s d e u t s c h ó w,
osadzonych bez wyroków. Transportem
przybyła również część personelu
likwidowanego obozu pracy w Jarosławiu. Byli
to funkcjonariusze straży więziennej od lata
1944 roku związani z polskim więziennictwem,
a wcześniej do 1939 roku - żołnierze Wojska
Polskiego. Funkcjonariusze wraz z zastałymi na
miejscu stanowili pierwszą załogę więzienia. Z
grupy tej powołano kierownictwo. Pierwszym
naczelnikiem został kpt. Leon Duś, a jego
zastępcą - por. Daniel Kozak, dotychczasowy
naczelnik. Z Jarosławia przywieziono również
sprzęt kwaterunkowy i gospodarczy, narzędzia
rolnicze, maszyny krawieckie i wyposażenie
warsztatu szewskiego. Ponadto dwa konie, wóz,
bryczkę oraz owies i siano dla koni.
8 marca 1946 roku naczelnik sierż. Leon Duś
objął kierownictwo nad więzieniem. Przejął
zastałych 10 strażników oraz 9 niemieckich
jeńców wojennych. Następnego dnia, tj. 9 marca
1946 roku, poniemiecki kompleks więzienny, za
wyjątkiem kościoła znajdującego się na jego
terenie, został przekazany w zarząd i
użytkowanie polskiej administracji więzienia w
Wartemborku. Kompleks zajmował łącznie
powierzchnię 60,92 ha oraz 42 nieruchomości,
na które składały się m.in. służbowe budynki
mieszkalne przy ulicach: Klasztornej,
Kościuszki, Mickiewicza, Granicznej i
Grottgera, zabudowania gospodarcze, w tym
podwórza, działki pracownicze, łąki, ziemie
orne, plantacje wikliny, pastwiska, drogi i
jedyny w Polsce cmentarz więzienny, zajmujący
powierzchnię 0,76 ha. Przystąpiono do
organizowania więzienia, działalności
przywięziennych warsztatów, formowania
składu osobowego, remontu i zabezpieczenia
więzienia oraz aprowizacji. Powstały pierwsze
komórki organizacyjne: dział politycznowychowawczy, dział administracyjny, dział
pracy, dział gospodarczy, dział specjalny. Był
etatowy sanitariusz i kancelistka. Pozostali
pełnili funkcję strażników. Od 1 kwietnia 1946
roku pieczę nad ochroną więzienia sprawował
komendant warty, a jego zastępca pełnił
dodatkowo funkcję kierownika gospodarstwa
rolnego.
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Z każdym miesiącem powiększała się załoga
więzienia w Wartemborku. Kolejna grupa
strażników przybyła z obozu pracy w ToruniuRudak. W listopadzie 1946 roku załoga
więzienia w Wartemborku zwiększyła się o
siedemnastu strażników, przybyłych z obozu
pracy w Mysłowicach. Pod koniec roku 1946 z
22-osobowej załogi przybyłej z obozu pracy w
Jarosławiu pozostało w służbie już tylko 10
funkcjonariuszy. Jednym z nich był Józef
Jasiewicz, który w więzieniu w Barczewie
pracował do przejścia na emeryturę w lipcu
1964 roku. Po latach tak wspominał swój
przyjazd i pierwszy rok służby: „następnego
dnia od naszego przyjazdu z Jarosławia
przywożono nowych jeńców wojennych
volksdeutschów i autochtonów. 1 czerwca 1946
roku przybyło 58 jeńców wojennych. I tak było
prawie każdego dnia, a służba nie należała do
łatwych. Było ciężko”.
Na przestrzeni roku 1946 główną bolączką
administracji więziennej, obok fatalnych
warunków ochrony obiektu, były sprawy
z w i ą z a n e z w y ż y w i e n i e m w i ę ź n i ó w,
utrzymaniem higieny osobistej i sanitarnej
zakładu. Pozytywne było to, że większość
obiektów gospodarczych była nienaruszona, w
tym kuchnia, magazyny odzieżowe czy
żywnościowe. Uruchomiono piekarnię i
warsztaty, jednak problemem był brak
transportu. Natomiast stan techniczny urządzeń
nie był zadawalający, wręcz fatalny. Jeszcze pod
koniec 1945 roku wszystkie cztery bramy
metalowe były uszkodzone. Oświetlenie całego
terenu składało się z kilku lamp. Rozpoczęto
budowę wieżyczek, naprawę muru okalającego
wiezienie i bram wjazdowych. Wówczas do
prac kierowano wszystkie dostępne siły oraz
sprzęt i zatrudniono miejscowych fachowców.
Uruchomienie więzienia uważano za priorytet.
Mniej ważne było uruchomienie wodociągów,
czy naprawa sieci energetycznej w mieście.
Strażnicy więzienni w społeczności
barczewskiej byli widoczni na co dzień.
Pracowali przy odgruzowywaniu miasta i jako

rajcy miejscy. Brali udział przy reaktywowaniu
tutejszej spółdzielczości, pomagali w
uruchamianiu instytucji użyteczności
publicznej i zakładów pracy. Pomagali w
organizowaniu szkół i przedszkola, a także
zbudowali ogródek jordanowski. Ponadto przy
więzieniu założyli własny chór, zespół
artystyczny i teatr, które stanowiły początki
życia kulturalnego miasta. W kolejnych latach
zmieniła się nazwa więzienia, zmieniło się
kierownictwo, na miejsce odchodzących
strażników przychodzili nowi funkcjonariusze.
W. Zenderowski
Fot. Archiwum autora. Rok 1946. Pamiątkowe
zdjęcie pierwszych strażników więzienia w
Wartemborku.
Ciąg dalszy ze str. 3

W Święto Służby Więziennej…
kierowane były bezpośrednio do funkcjonariuszy, co powoduje, że czujemy się bardziej
związani z miasteczkiem nie tylko poprzez
miejsce pracy. Rozumiejąc naszą trudną
i odpowiedzialną służbę jako przedstawiciel
samorządowy, ale też jako zwykły człowiek, pan
Lech Nitkowski swoimi działaniami buduje
swoisty pomost między naszą jednostką
penitencjarną a lokalną społecznością.
Zaangażowanie oraz działania podejmowane
i realizowane przez burmistrza Barczewa zostały
dostrzeżone, a Minister Sprawiedliwości uznał
za godne i słuszne nadanie mu „Złotej Odznaki
Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej". Odznaka ta
jest najwyższym odznaczeniem, jakie może
otrzymać funkcjonariusz lub inna osoba za
zasługi w realizacji zadań Służby Więziennej.
Mnie, funkcjonariuszowi SW, pracownikowi
Zakładu Karnego w Barczewie jest szczególnie
miło, że to właśnie przedstawiciel samorządu
barczewskiego otrzymał taką odznakę.
Gratulując panu burmistrzowi jednocześnie
dziękuję za to, co już uczynił dla nas.
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Informacje
Święta wielkanocne wczoraj i dziś

Wesołego alleluja
Kiedy jajka pomalowane, okna umyte, a
babka w piekarniku wyrosła jak nigdy dotąd,
jest to dobry czas na lekturę o Zmartwychwstaniu Pańskim - najstarszym święcie
chrześcijańskim. Wielkanoc to główne święto
chrześcijańskie, obchodzone, jako pamiątka
zmartwychwstania Jezusa, w pierwszą niedzielę
po pierwszej wiosennej pełni księżyca.
Zwyczaje ludowe na Warmii związane z
Wielkanocą występowały w postaci obrzędów
wiążących się z praktykami kościelnymi.
Przypomnijmy, że począwszy od roku 1945,
ludność napływowa z różnych stron
Rzeczypospolitej przyjeżdżając do Barczewa
przywoziła ze sobą swoje tradycje. Szczególnie
te dotyczące świąt kościelnych, w tym święta
Wielkanocy. Rodowici mieszkańcy Barczewa
ze zdziwieniem obserwowali, jak to w
wielkanocny poniedziałek, zazwyczaj młodzież
oblewała się wodą. Było to dla nich coś nowego.
Na Warmii panował inny zwyczaj, a mianowicie
smaganie się gałązkami kadyka (jałowca).
Ponadto ludowe tradycje sprzed 1945 roku są o
wiele bogatsze od dzisiejszych, choćby na
przykład ta, kiedy z poświęconych palm
połykano „kotki”, aby gardło nie bolało, a same
palmy kładziono na strychu i w stodole, aby

zapobiec robactwu lub w zbożu, aby chronić je
przed gradem.
Wracając do lanego poniedziałku, ileż
początkowo było zdziwienia i atrakcji, dopóki
sami rodowici mieszkańcy nie zostali zmoczeni
do suchej nitki. Z ich opowiadań wiemy, że
kontynuowali własne wielkanocne,
poniedziałkowe tradycje. Było to tak zwane
smaganie, a polegało na tym, że co urodziwsze
panny chłostało się po łydkach gałązkami
jałowca. Na nic się zdało zakładanie w tym dniu
grubych pończoch. Zgodnie z tradycją smagana
panna, która została najbardziej wysmagana,
wkrótce wychodziła za mąż. Innym
wielkanocnym zwyczajem barczewian sprzed
1945 roku było obdarowywanie dzieci przez
zająca. W niedzielę wielkanocną dzieci z
samego rana udawały się do ogródków w
poszukiwaniu prezentów w gniazdku zajączka.
Wielkanoc to nie tylko śmigus-dyngus, to
także zwyczaj dekorowania jaj, pieczenia
mazurków i święcenia pokarmów. Także z tej
okazji składano sobie nawzajem życzenia.
Jednym z dowodów jest prezentowana karta
świąteczna.
W. Zenderowski

fot. Barczewo, 1948 rok. Jedna z pierwszych kolorowych
pocztówek wielkanocnych, jaką można było kupić
w urzędzie pocztowym.

I miejsce uczennic Gimnazjum nr 1 w Barczewie
w Międzygimnazjalnym Konkursie Wiedzy o Regionie
wiedzieć by Europie powiedzieć" to konkursu zadbało jury w składzie: Joanna
„Gotyk na Warmii" tytuł„Musisz
Międzygimnazjalnego Konkursu Wiedzy o Piotrowska (Narodowy Instytut Dziedzictwa

fot. www.olsztyn24.com

Wielkanocny koszyczek
Wypełnia go treść do jedzenia.
Przykryty piękną serwetką,
Niesiony do poświęcenia.
A tam przed ołtarzem
W gronie podobnych do siebie.
Usłyszy modlitwę kapłana,
O ziemi i o niebie.
Zroszony zostanie wodą,
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
I wróci tam skąd przyszedł,
Każdy do domu swojego.
Andrzej Maj

Regionie. Temat tegorocznego konkursu
„Gotyk na Warmii" obejmował znajomość ram
czasowych i cech charakterystycznych gotyku
na Warmii, znajomość układu przestrzennego
miast zakładanych w dobie gotyku; znajomość
ważnych obiektów architektury wznoszonych w
stylu gotyckim (obwarowania, ratusze, zamki,
budowle sakralne); znajomość ważnych dzieł
sztuki gotyckiej (rzeźby, malarstwa, rzemiosła
artystycznego). Celem było rozbudzenie
ciekawości i poszerzenie wiedzy o Warmii w
zakresie historii, kultury, tradycji i walorów
turystycznych oraz zachęcenie do nauki
języków obcych. Pomysłodawcą i
organizatorem konkursu było Gimnazjum nr 6 w
Olsztynie, noszące nazwę podobnie jak
Gimnazjum nr 1 w Barczewie im. Ziemi
Warmińskiej. W VI edycji tego konkursu wzięło
udział osiem gimnazjów, sześć olsztyńskich
(nr 2, nr 6, nr 7, nr 10, nr 11, nr 15) oraz
Gimnazjum nr 1 z Lidzbarka Warmińskiego i
Gimnazjum nr 1 z Barczewa. Największą
wiedzę zaprezentowały uczennice z Barczewa:
Monika Grochowska, Barbara Jakubiak i
Katarzyna Jorczyk zaskakując jurorów nie tylko
poziomem wiedzy, ale również strojami
nawiązującymi do okresu gotyku.
Konkurs składał się z trzech części:
indywidualnych odpowiedzi na przygotowane
pytania, prezentacji multimedialnej w języku
obcym i pisemnej pracy zbiorowej na zadany
temat. O wysoki poziom merytoryczny

Narodowego Oddział Terenowy w Olsztynie),
Iwona Beata Kluk (Muzeum Warmii i Mazur),
Elżbieta Jelińska (historyk sztuki), Tatiana
Żylina-Els (ekspert języka angielskiego).
Uczennice do konkursu przygotowywały się
pod kierunkiem Małgorzaty BronowskiejWaliszewskiej (nauczyciela bibliotekarza). W
części anglojęzycznej o poprawność językową
dbała Edyta Elak (nauczyciel języka
angielskiego). Dziewczęta przygotowując się do
konkursu mogły również liczyć na wsparcie
n a u c z y c i e l a i n f o r m a t y k i ( To m a s z a
Sarwińskiego), historii (Piotra Futerskiego) oraz
księdza (Łukasza Szwajkosza). Nagrodami w
konkursie były książki i encyklopedia
multimedialna. Po zakończeniu konkursu
uczennice udzieliły wywiadów dla regionalnych
mediów oraz wzięły udział w audycji na żywo w
Polskim Radiu Olsztyn.
Zdjęcia i relacje z konkursu można obejrzeć
na stronach:
www.gimbar1.edupage.org
http://www.olsztyn24.com/news/16381gimnazjalisci-z-barczewa-o-gotyku-na-warmiiwiedzieli-najwiecej.html
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Barczewo w obiektywie. Schody prowadzące donikąd
Idąc prawą stroną ulicy Mickiewicza w
kierunku ulicy Armii Krajowej, nie można nie
zauważyć trzech rzędów betonowych schodów,
prowadzących w dół na zieloną murawę,
przylegających do chodnika za metalową
barierką.
Dla młodszego pokolenia zapewne jest to
zagadka, no bo tak naprawdę komu miały służyć.
Tylko starsi mieszkańcy Barczewa pamiętają, że
jedno przęsło schodów prowadziło do jednego
domu, a domy, w których mieszkały rodziny,
były trzy. Było jeszcze czwarte przęsło, którym
wychodziło się na chodnik, przyległy do
dzisiejszej ul. Armii Krajowej. Aby
odpowiedzieć na pytanie, sięgnijmy do
monografii miasta, z której dowiemy się, że w
tym miejscu, przed 1900 rokiem, wybudowane
zostały trzy, piętrowe z wysokim poddaszem,
domy mieszkalne. Na podstawie książki
adresowej Wartenburg Ostpr. z 1932 roku można
ustalić, że mieszkali w nich z rodzinami m.in.
Paul Barabasz - robotnik, Józef Foremny
- rzeźnik, Adolf Fitz - kolejarz, Anton Junklewitz
- kolejarz, Wilhelm Musch - murarz, Amalie
Piwek - pracownica w fabryce cygar, czy Anna
Wichmann - wdowa.
Wówczas wszystkie domy przypisane były
do Briückenstrasse, w tłumaczeniu ulica
Mostowa, a jej nazwa wzięła się stąd, że
wspomniane domy stały w sąsiedztwie
Zielonego Mostu, przez który biegła
Luisenstrasse, dzisiejsza ul. Mickiewicza. Po
roku 1945 polskie władze nie wróciły do
poprzedniej nazwy, gdyż w latach następnych
wszystkie trzy domy, które nie ucierpiały
podczas działań wojennych, zostały rozebrane.
Podobny los spotkał budynki przy Rohrengasse,
dzisiejszej pętli autobusowej.
Budynki widoczne były jeszcze do 1956
roku. Z chwilą, kiedy mieszkańcy trzech domów
opuścili Barczewo i wyjechali do Niemiec, ich
domy zostały rozebrane do fundamentów, po
których dziś nie ma śladu. W latach późniejszych

był pomysł, aby w miejscu, gdzie stały
wspomniane domy, zbudować dla mieszkańców
miasta amfiteatr z miejscem do wypoczynku.
Pomysł upadł tak szybko jak powstał. Obecnie
betonowe schody bez poręczy, którymi do

swych domów schodzili dawni mieszkańcy,
stanowią jedyną pamiątkę z tamtego okresu.
W. Zenderowski
Fot. Archiwum autora

Jubileusz 500-lecia Rycybałt (niem. Rittebalde)
Każda wieś, podobnie jak osada, leżąca w
granicach dawnego dekanatu wartemborskiego
ma swoją mniej lub bardziej ciekawą historię.
Zachowany opis osady Rycybałt, składającej się
z kilku domostw, leżącej w niedalekiej
odległości od Wipsowa nie jest zbyt bogaty.
Osada ta powstała na wolnych włókach
leżących w granicach wójtostwa zyborskiego
(Jeziorany). Nazwa osady wywodzi się od Prusa
imieniem Rite. Pierwsze wzmianki o osadzie,
położonej koło Wipsowa, wymieniane są w
dokumentach pod datą 1512 rok. Niestety, nie
zachowała się dokładna data lokaty, a także
dokument. Jedynie w pruskich kronikach
widnieje zapis, że biskup lokując osadę liczył na
to, że rycerze z Mazowsza sprowadzą
osadników do karczowania lasów i skolonizują
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przyznany im obszar. W osadzie nie było
karczmy, ani kuźni. Po wojnie polskokrzyżackiej (1519-1521), osada na krótko
opustoszała, jednak od początku stanowiła
dobra biskupów warmińskich, a jej
mieszkańcy mieli posługiwać się polskim
językiem. Od 1730 roku osada dopisana
została do parafii w Ramsowie. Potem
stanowiła dobra rycerskie, w kolejnych latach majątek służebny, a następnie dobra
szlacheckie. Po rozbiorze Polski, w 1772 roku,
rząd pruski cofnął wieczystą dzierżawę i
sprzedał majątek wraz z osadą robotniczą na
własność prywatną.
W swojej historii osada niczym
szczególnym się nie wyróżniała. Nie leżała na
szlaku handlowym. Ominęły ją wszystkie

wojny, jedynie w roku 1840 mieszkańców
Rycybałt dosięgła zaraza, jednak brak
dokładnej liczby zmarłych. W roku 1844
deszcze padające przez dwa miesiące
spowodowały, że na polach zgniło zboże, a w
roku 1846 zaraza padła na ziemniaki.
Natomiast w roku 1877 mieszkańców dotknęła
sroga zima.
30 stycznia 1945 roku, wojska Armii
Radzieckiej, posuwając się za niemieckimi
jednostkami, ominęły osadę. Jeszcze po 1945
roku skupisko kilku domostw występowało
pod nazwą osady robotniczej. Od 1991 roku
osada Rycybałt należy do parafii wipsowskiej i
wchodzi w skład sołectwa Wipsowo.
Opr. W.
Zenderowski
Fot. Leo Wirtschaft wraz z Elizabeth
Traute,
z domu Falk
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Początki barczewskich instytucji kultury
Historia rozpoczyna się 13 marca 1947 roku.
Tego dnia Franciszek Iwanowski, otwierając
Powiatową Bibliotekę Publiczną przy ul.
Grunwaldzkiej 13, jednocześnie otworzył
mieszczący się w tym samym budynku
Centralny Dom Kultury.
Już wcześniej Franciszek Iwanowski
zabiegał o przydział tego budynku na bibliotekę
powiatową, gdyż wraz z biblioteką planował
umieścić tam prawdziwą instytucję kulturalnooświatową z czytelnią na parterze, wraz z
wykorzystaniem sali teatralnej dla potrzeb
miejscowej społeczności. Już następnego dnia
budynek na swoją siedzibę obrało, założone
przez Franciszka Iwanowskiego, Towarzystwo
Teatru i Muzyki Ludowej. Takiej tzw.
„samowolki” w otwieraniu miejskiego ośrodka
kultury przez kierownika Powiatowej Biblioteki
Publicznej nie pochwalały miejscowe władze.
Dlatego 1 czerwca 1947 roku burmistrz
Kazimierz Kowalewski, wraz z miejscowym
aktywem partyjnym, dokonał ponownego
otwarcia placówki kulturalnej pod nowym
szyldem - Społeczny Dom Kultury w
Barczewie. Na otwarcie zaproszono władze
powiatowe i przedstawicieli miejscowych
instytucji. W uroczystości uczestniczyła
młodzież szkolna wraz z nauczycielami.
Początkowo sala domu kultury była miejscem
większych zebrań oraz akademii organizowanych przez władze miasta czy przez
miejscowe organizacje. Dopiero z początkiem
roku 1951 odnotowano ożywioną działalność
kulturalną. Między innymi Anna Stanisławowicz założyła Klub „Złotego Wieku”,
a Stanisław Bonusiak, po założeniu przy
więzieniu chóru i kółka dramatycznego,
rozpoczął na scenie domu kultury przy ul.
Grunwaldzkiej 13 próby i występy
zespołów.
W roku 1954 władze miasta
przekazały miejscowemu więzieniu
budynek, w którym mieścił się
Społeczny Dom Kultury. W czerwcu
tego samego roku, z obiektu
położonego nad stawem, kierownictwo więzienia przeniosło całą
działalność kulturalną do otrzymanego budynku i urządziło w nim
Więzienny Dom Kultury. W listopadzie 1955 roku przeprowadzono
kapitalny remont. Był to prawdziwy
majstersztyk więziennego rękodzieła. Już od drzwi wejściowych
podłoga stopniowo obniżała się w
kierunku sceny z umieszczonym
głębiej ekranem kinowym. Zwano tę
salę teatralno-odczytową.
Oświetlenie stanowiły jarzeniówki,
a ściany ozdabiały freski wykonane
przez Józefa Waszczeniuka, które
przedstawiały: ratusz w Barczewie,
dom wczasowy w Zalesiu, Belweder
w Warszawie. Największy z fresków
przedstawiał Pałac Kultury i Nauki
im. Józefa Stalina. Ponadto
wydzielono miejsce na kabinę
projekcyjną, poczekalnię i kasę
kinową. W styczniu 1956 roku do

wyremontowanych pomieszczeń przeniesiono
kino, które otrzymało nazwę „VENUS”
i służyło wszystkim mieszkańcom Barczewa.
Na piętrze urządzono kilka mieszkań dla rodzin
strażników więziennych. Pieczę nad
działalnością kulturalną sprawo-wało
kierownictwo więzienia.
Wiosną 1965 roku władze więzienia
zwróciły budynek przy ul. Grunwaldzkiej 13
Zarządowi Miasta Barczewa. 1 maja 1965 roku
urządzono w nim Miejski Dom Kultury,
którego kierownictwo powierzono Leontynie
Sawickiej. Od tego czasu rozwinęła się szeroko
rozumiana działalność kulturalna. Była sekcja
plastyczna, fotograficzna i tenisa stołowego.
Na scenie, w sali kinowo-odczytowej,
występowało wiele miejscowych zespołów
muzycznych i artystycznych. Miał tam próby
chór składający się z osób dorosłych i chór
dziecięcy. Odbywały się próby i występy teatru
amatorskiego i teatru poezji. Sala kinowa była
m.in. miejscem wieczorków tanecznych oraz
spotkań autorskich. W pozostałych pokojach na
parterze zadomowiło się m.in. Społeczne
Ognisko Muzyczne i Zjednoczony Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło
Macierzyste w Barczewie. Był też Klub
„Złotego Wieku” oraz Powiatowe Towarzystwo Teatru i Muzyki Ludowej.
W roku 1967 przy Miejskim Ośrodku
Kultury powołano do życia Społeczną Radę
Klubu. Na piętrze urządzono bibliotekę dla
dzieci i biura, a w jednym z pomieszczeń na
parterze ustawiono maszyny drukarskie
i ruszyła prywatna działalność poligraficzna.
W budynku mieściła się redakcja gazety
samorządowej „Nowin Barczewskich”
i późniejszych „Wiadomości Barczewskich”.

Budynek obok działalności kulturalnych był
jedynym miejscem, gdzie organizowano
większość spotkań, zebrań partyjnych,
olimpiad, akademii i Bóg jeden wie czego
jeszcze.
Na przełomie września i października 2003
roku Miejski Ośrodek Kultury, Sportu
i Turystyki wraz z całą działalnością kulturalną
przeniósł się do budynku po gimnazjum przy
ul. Słowackiego 5, gdzie pod nowym
kierownictwem na terenie miasta i gminy
Barczewo stał się prężną instytucją kulturalną.
M.in. wdrożono wiele projektów w działalności kulturalnej, w kalendarz wpisano liczne
stałe imprezy, wprowadzono zajęcia
warsztatowe i koła zainteresowań. Działa chór
„Moderato” i zespół „Pokolenia”. Uruchomiono wydawnictwo promujące gminę
Barczewo poza jej granice. Pod tę instytucję
kultury podlega Salon Muzyczny im. Feliksa
Nowowiejskiego oraz Biuro Informacji Miasta
i Gminy Barczewo. Od stycznia 2008 roku
zmieniono nazwę z Miejskiego Ośrodka
Kultury, Sportu i Turystyki na Centrum Kultury
i Promocji Gminy w Barczewie.
Przypomnijmy z nazwiska tych wszystkich,
którzy w okresie powojennym, po Franciszku
Iwanowskim (1947-1953), pierwszym, który
otworzył wówczas Centralny Dom Kultury,
kierowali Miejskim Domem Kultury w
Barczewie. Byli to w kolejności: Leontyna
Sawicka (1965-1970), Weronika RykowskaNasdzion, Blanka Jucewicz, Marta Czauderna,
Joanna Sikorska, ponownie na pół etatu
Leontyna Sawicka i Wiesław Marzewski,
Czesława Rusiłowska (do 1981) roku, Tadeusz
Rynkiewicz (1981-1983), Krystyna Lech
(1983-1989). Krótko była Natasza Majewska,
potem Marianna Olszewska (19891991), ponownie Krystyna Lech
(1991-1992), Jerzy Zubelewicz
(1992-1999) i Mariola Łukowska od
2000 roku z konkursu dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i
Turystyki, później dyrektor Centrum
Kultury i Promocji Gminy.
Dodajmy, że działalność kulturalną
prowadzoną za czasów niemieckich w
mieście trudno porównywać do tej, po
roku 1945. Inną w pierwszych latach
p o w o j e n n y c h , z o rg a n i z o w a n ą
działalność kulturalną w domu nad
stawem miało więzienie. Z chwilą,
kiedy zawiązy-wała się działalność
kulturalna przy ul. Grunwaldzkiej 13,
w mieście brakowało wszystkiego.
W pierwszej kolejności priorytetem
władz było zaspokojenie elementarnych potrzeb miejscowej ludności,
jednak starano się zapewnić odpoczynek i rozrywkę po pracy.
Takie były początki, a one nie
należały do łatwych, stąd ich
przypomnienie.
Wojciech Zenderowski

fot. Zb. Kozłowski
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Barczewskie Kalendarium
Marzec

Ostatnie
pożegnanie
W piątek, 16 marca br., na cmentarzu
komunalnym w Barczewie pożegnaliśmy śp.
Stanisława Boćwińskiego, mieszkańca
Barczewa, nauczyciela, wieloletniego dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Feliksa Nowowiejskiego, działacza oświatowego, społecznika,
samorządowca, powszechnie znaną, lubianą
i pełną życzliwości osobę.
Prawdą jest, że przeznaczenie każdego
człowieka wypełnia się miedzy narodzinami a
śmiercią. Przeznaczenie pana Boćwińskiego
zawarte było miedzy 12 kwietnia 1938 roku, a 13
marca 2012 roku. Ten czas to okres wielkiej
aktywności, rozpoczętej za młodu i nieustannie
kontynuowanej, łączenia życia osobistego z
pracą zawodową i społeczną.
Urodził się w Poświętnem (pow. Sokółka),
w rodzinie Feliksa i Marianny. Po ukończeniu
Liceum Pedagogicznego w 1958 roku
zamieszkał w Barczewie i rozpoczął pracę jako
nauczyciel szkoły podstawowej. Po ukończeniu
Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w
Warszawie, w 1964 roku został zastępcą
kierownika miejscowej szkoły. Od 1974 roku
kierował Zespołem Szkół Zawodowych przy
Zakładzie Karnym w Barczewie. W latach 19791982 pracował w Kuratorium Oświaty i
Wychowania w Olsztynie jako wizytator. W
latach 1992-1990 był inspektorem oświaty i
wychowania, a później dyrektorem Szkoły
Podstawowej nr 1 w Barczewie.
Działacz sportowy. W latach 1972-1988
radny Rady Narodowej Miasta i Gminy w
Barczewie, a przez ostatnie dwie kadencje
zastępca przewodniczącego Rady Narodowej.
W latach 1974-1980 przewodniczył Komisji
Oświaty i Wychowania. Na emeryturę przeszedł
w 1990 roku, jednak nadal pracował na rzecz
społeczności barczewskiej. Odznaczony m.in.
Złotym Krzyżem Zasługi i złotą odznaką
„Zasłużonym dla Warmii i Mazur”.

Stanisław Boćwiński to człowiek, który kochał
swoją pracę, a jej początki w latach, w których
przyszło mu pracować, nie należały do łatwych.
Mówił o sobie, że był szczęśliwy, mogąc
nauczać młode pokolenie i służyć ludziom. Ks.
kan. Marek Paszkowski przypomniał drogę
życiową pana Boćwińskiego, opisał go jako
człowieka oddanego, niestrudzonego i pełnego
życzliwości, który zasłużył na miejsce w historii
miasta, które kochał.
W ceremonii pogrzebowej, poza pocztem
sztandarowym Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie, uczestniczyli nauczyciele, uczniowie, przyjaciele oraz
mieszkańcy miasta i gminy Barczewo. Mogiłę
pokryły liczne wieńce i wiązanki.
Łącząc się w smutku z Rodziną zmarłego, tą
drogą składamy wyrazy głębokiego
współczucia.
W. Zenderowski

Kto pamięta tamte lata?
W styczniowym numerze „Wiadomości
Barczewskich” publikowaliśmy interesującą fotografię,
wykonaną w Barczewie, w okresie powojennym. Na
fotografii uwiecznieni są uczestnicy procesji Bożego
Ciała, gdzie trasa przebiegała m.in. ulicą Kopernika.
Prosiliśmy o zwróceniu uwagi na młode, lipowe
drzewka rosnące w miejscu przedwojennego „Domu
Niemieckiego”, który w 1945 roku został podpalony i
rozebrany. Po uprzątnięciu gruzowiska, w jego miejscu
urządzono „Wesoły Kogucik”, tzw. plac zabaw dla dzieci.
Jego fundatorem było barczewskie więzienie. Całość
urządzeń wykonana była z drewna, co zapewniało
bezpieczeństwo. Tzw. ogródek jordanowski
zlikwidowany został po 1954 roku.
Prosiliśmy także Czytelników o zwrócenie uwagi na wybrukowaną kostką jezdnię oraz zachowany szczyt
jednego z ostatnich budynków z okresu przedwojennego, w którym to miejscu, oraz tam gdzie stał hotel
Zaborosza, w latach późniejszych wybudowano restaurację „Jubileuszową”. Natomiast w części, tam gdzie stał
„Wesoły Kogucik”, wybudowano małą restaurację „Pod Lipami”.
Ostatniego dnia stycznia br., do redakcji przyszedł pan Zenon Kościk, który na zamieszczonej fotografii, na
pierwszym planie rozpoznał siostrę, panią Danutę, po mężu Pieńkowską, obecnie mieszkającą w Niemczech. Pani
Danuta potwierdziła, że uczestniczyła w procesji Bożego Ciała i był to rok 1963. Ponadto dodała, że opiekunką
dziewcząt mogła być pani Inga. Przypomnijmy, że proboszczem parafii św. Anny w Barczewie był ks. Henryk
Tołwiński. Może ktoś z naszych Czytelników uzupełni informacje pani Danuty.
W. Zenderowski
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3.1936 - ks. Maksymilian Tarnowski objął funkcję
proboszcza parafii św. Anny w Barczewie.
1.03.1946 - w Barczewie rozpoczął się pierwszy kurs
repolonizacyjny.
2.03.1807 - w Barczewie stacjonowali żołnierze
francuscy marszałka Louisa Nicolasa Davout.
2.03.1931 - w Wartemborku urodził się Stefan
Foremny, profesor muzyki.
4.03.1902 - w Domu Karnym w Wartemborku
urządzono wyprzedaż starych butów, misek
cynkowych i innego wyposażenia więziennego.
6.03.1987 - podczas akademii z okazji Dnia Kobiet w
sali MGOK w Barczewie wystąpili: Chór Dziecięcy z
Kronowa, kapela ludowa „Sezam” i grupa tańcząca
„Młodość Barczewa”.
6.03.1998 - w olsztyńskiej filharmonii odbył się
koncert symfoniczny, którym dyrygował Matthias
Foremny - syn Stefana i Brygidy, urodzonych w
Ruszajnach. Przed koncertem słowo wstępne wygłosił
radca Ambasady Niemiec, Winfried Lipscher rodowity barczewianin.
7.03.1961 - w Skajbotach zmarł Bernard Barabasz aktywny działacz polskich organizacji i instytucji w
powiecie olsztyńskim.
8.03.1946 - w Wartemborku oficjalnie zostało
uruchomione więzienie.
8.03.1961 - w prywatnym domu w Jedzbarku
urządzono kaplicę, w której odprawiono pierwsze
nabożeństwo.
8.03.1997 - z okazji Dnia Kobiet w szkole
podstawowej w Barczewie odbył się premierowy
występ dziecięcego zespołu „Prymka”, pod opieką
Anieli Marczuk.
9.03.1946 - w Wartemborku powołano do życia
Miejski Komitet Pomocy najbiedniejszej ludności.
9.03.1972 - przy MDK w Barczewie rozpoczął swą
działalność zespół wokalno-muzyczny, prowadzony
przez Kazimierza Cichowskiego.
11.03.1872 - na mocy decyzji rządu pruskiego, we
wszystkich szkołach polskich wprowadzono jako
wyłączny język nauczania - język niemiecki.
12.03.2001 - z cokołu przy ul. Warmińskiej w
Barczewie skradziono rzeźbę z XVIII w.,
przedstawiającą Chrystusa dźwigającego krzyż.
13.03.1582 - w Barczewku biskup Marcin Kromer
konsekrował kościół ku czci św. Katarzyny.
13.03.1947 - przy ul. Grunwaldzkiej 13 w Barczewie
otwarto Centralny Dom Kultury i Powiatową
Bibliotekę Publiczną.
14.03.1995 - wyposażenie kościoła poklasztornego
św. Andrzeja Apostoła zostało wpisane do rejestru
zabytków.
14.03.2000 - w Zakładzie Karnym w Barczewie odbył
się I międzyzakładowy turniej wyciskania sztangi w
leżeniu.
15.03.1950 - burmistrzem miasta Barczewa został
Antoni Sałata.
15.03.1982 - pomiędzy barczewską parafią a
dyrektorem więzienia w Barczewie zawarto umowę,
na mocy której zaczęto odprawiać msze św. dla
więźniów.
18.03.2000 - w Barczewie odbyły się pierwsze
wybory do rady osiedla „Nowe Miasto”.
21.03.2003 - przewodniczącym Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” w Barczewie
został Marian Sawicki.
23.03.1946 - nauczyciel Piotr Dylewski otworzył
szkołę w Lamkowie.
23.03.1995 - w parafii św. Anny w Barczewie do
sakramentu bierzmowania przystąpiły 182 osoby.
26.03.1517 - Mikołaj Kopernik, administrator
kapituły warmińskiej, przebywał w Wójtowie, gdzie
lokował nowego osadnika - Jerzego Woytecka.
26.03.1991 - nauczyciele z barczewskiej
podstawówki na znak protestu nie prowadzili zajęć
lekcyjnych.
27.03.1946 - w Wartemborku powołano Miejski
Komitet Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju.
28.03.1931 - w Wartemborku zmarła siostra zakonna
Leonharda Pingel.
28.03.1946 - posterunek Milicji Obywatelskiej w
Wartemborku liczył 6 funkcjonariuszy.
Wojciech Zenderowski
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Nie bądźmy obojętni na ludzką tragedię
Pożary w gminie Barczewo
W nocy z 2 na 3 lutego około godziny 1.00,
w Wójtowie, przy ulicy Bławatnej, w domu
państwa Marty i Mariusza Choromańskich
wybuchł groźny pożar. Zauważyła go moja
mama, mieszkająca vis-à-vis - mówi pani Marta.
Gdyby nie ona, nie byłoby nas dzisiaj pośród
żywych. Po upływie około pół godziny na
ratunek przyjechały równocześnie dwie staże
pożarne z Barczewa i Olsztyna. Wypaliło się
całe poddasze. Podczas akcji gaśniczej cała
konstrukcja drewniana domu została zalana
wodą i dom nadaje się do rozbiórki - ocenia
poszkodowany gospodarz Mariusz. - Przyczyną
pożaru było pęknięcie komina, zbudowanego
z atestowanych zestawów kominowych. Jak
określają fachowcy, którzy budowali ten komin,
takie pęknięcie nigdy nie powinno się zdarzyć,
a wydarzyło się u nas.
W południe 19 lutego w Lamkowie około
godziny 14.00 wybuchł pożar w domu
zamieszkałym przez 4 rodziny. Łącznie 18 osób,
w tym 10 dzieci, zostało pozbawionych dachu
nad głową. Przyczyną pożaru było prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej podaje pan Roman Cygan, główny właściciel
domu. Pan Roman próbował ugasić pożar
w zarodku, używając gaśnic proszkowych
i śniegowych, lecz był bezsilny wobec żywiołu.
Do akcji niesienia pomocy poszkodowanym
włączyli się, z odruchu serca, mieszańcy wsi,
organizacje samorządowe i pozarządowe.
Pomoc była niesiona różnymi drogami
i metodami. W przypadku wsi Wójtowo po
pożarze zawiązał się komitet 4-osobowy, w
składzie: Dariusz Wasilewski, Wioletta
Witkiewicz Bąk, Adam Ferczyński, Beata
Jakubiak. Komitet reprezentuje sołtysa, Radę
Sołecką, stowarzyszenie Wspólne Wójtowo
i parafię rzymsko-katolicką z księdzem
proboszczem Krzysztofem Bumbulem.
Członkowie komitetu powiedzieli - założyliśmy
konto bankowe i wystąpiliśmy z apelem o
wsparcie. Ksiądz proboszcz w liście
rekolekcyjnym do parafian ogłosił, że taca z
mszy świętej 22 kwietnia, z godziny 11.00
będzie przeznaczona dla miejscowych
pogorzelców. Do akcji zgłosiły się też inne
sołectwa, deklarując swoją pomoc.
Organizatorzy niesienia pomocy zapowiadają
przeprowadzenie festynu dobroczynnego.
Uczestniczący w spotkaniu z komitetem
pogorzelcy Marta i Mariusz Choromańscy
powiedzieli mi, że dom chcą odbudować i na
stałe związać się z Wójtowem. Są bardzo
zadowoleni z pomocy, jakiej udzieliła im gmina.
Z funduszu mieszkaniowego Zakładu
Budynków Komunalnych dostali na okres pół
roku mieszkanie dwupokojowe. Są pełni
optymizmu, że dzięki życzliwej pomocy
wszystkich ludzi dobrej woli odbudują swój
dom. Komitet zapowiedział pełną
transparentność rozliczeń środków
zgromadzonych na koncie. Rozliczenie
pieniędzy będzie dokonywało się na zasadzie
faktur za zakupione towary na odbudowę domu.
Nieco innej, doraźnej i szybkiej pomocy
humanitarnej udzielili mieszkańcy Lamkowa
swoim pogorzelcom. Jak wcześniej powiedział

mi pan Roman Cygan z pożaru wszyscy wyszli
tak, jak „stali”. Niczego nie można było
uratować. Pan Roman swoje nieszczęście
opisuje tak: nasz dom spalił się w ciągu pół
godziny. W ciągu tych długich minut ratowałem
go gasząc zarzewie pożaru. Przegrałem z
żywiołem. Ratowałem dzieci. Wsadziłem je do
samochodu i zawiozłem do sąsiadów, gdy
wróciłem paliła się już połowa dachu. Parę lat
temu robiłem generalny remont poddasza.
Wymieniłem instalację elektryczną i położyłem
płyty kartonowo-gipsowe w pomieszczeniu.
Dom w 70% był naszą własnością, w pozostałej
części - własnością Agencji Rolnej Skarbu
Państwa. Jestem bardzo zadowolony z pomocy
udzielonej nam przez mieszkańców wsi
Lamkowo. Była to pomoc błyskawiczna. Gdy
strażacy kończyli gasić pogorzelisko, pierwsze
transporty z żywnością i odzieżą przybyły do nas
na miejsce pożaru. Proszę sobie wyobrazić większość z nas nie miała nic na sobie.
Zdecydowanej pomocy udzieliła nam gmina.
Zostaliśmy tymczasowo zakwaterowani w byłej
szkole w Tumianach. Docelowo mamy
zamieszkać w Rycybałcie obok Wipsowa.
Chcemy powrócić na stare miejsce, odbudować
dom. Jesteśmy młodymi ludźmi, ja mam pracę w
Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w
Olsztynie, żona jest na urlopie macierzyńskim,
pracuje w piekarni Jaskółka w Krokowie.
O pożarze i jego skutkach dla gminy
rozmawiam z zastępcą burmistrza Dariuszem
Jasińskim.
- Na miejscu pożaru byliśmy obecni parę minut
po jego wybuchu. Przybyliśmy z burmistrzem
Lechem Nitkowskim i dyrektor Zakładu
Budynków Komunalnych Mirosławą Jasińską.
Przystąpiliśmy do koordynacji akcji niesienia
pomocy, rozlokowania osób i znalezienia im
zakwaterowania. Rodzina pani Marii
Pazurkiewicz, składająca się z 5 osób, schroniła
się u sąsiadów - państwa Majewskich. Rodziny
Doroty Pazurkiewicz i Roberta Cygana

schroniły się po sąsiedzku u sąsiadów
Makowskich i Czadków. W trakcie pomocy
zostały włączone służby miejskie, takie jak:
Zakład Budynków Komunalnych, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej. Do godziny 18.00
pomoc tych ośrodków dotarła do pogorzelców.
W poniedziałek 20 lutego odbyliśmy zebranie
zespołu kryzysowego i analizowaliśmy
możliwości znalezienia lokali zastępczych. Pani
Marii Pazurkiewicz i jej czworgu dzieciom
zastało przydzielone mieszkanie przy ulicy
Mickiewicza 34, pani Aneta Kotlińska będzie
umieszczona w hotelu przy ulicy Olsztyńskiej,
natomiast pozostałe osoby zostaną zakwaterowane w miejscowości Rycybałt.
W związku z koniecznością przeprowadzenia
remontów mieszkań w Barczewie i Rycybałdzie,
pogorzelców zakwaterowaliśmy w szkole w
Tumianach. Na dzień dzisiejszy gmina nie
dysponuje żadnymi zasobami mieszkaniowymi.
Mieliśmy szczęście w nieszczęściu, że takie
lokale na dzień pożaru mieliśmy. Burmistrz
Barczewa podjął inicjatywę utworzenia lokalu
magazynującego pościel i ubrania na wypadek
przyszłej akcji udzielenia pomocy pogorzelcom.
Jeszcze parę słów o akcji zorganizowanej
przez stowarzyszenie „Wrota” w Lamkowie.
Mówi Małgorzata Bałusz, prezes stowarzyszenia - Wystąpiliśmy do burmistrza
Barczewa z prośbą o założenie subkonta na
naszym rachunku bankowym, na które można
byłoby wpłacać dobrowolne datki na rzecz
naszych pogorzelców. Już w dniu pożaru
nauczyciele, sołtys, Rada Sołecka, stowarzyszenie „Wrota”, parafia rzymsko-katolicka
i mieszkańcy oraz członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich zorganizowali pierwszą zbiórkę
artykułów żywnościowych i ubrań. Na
subkoncie mamy już pierwsze wpłaty, w kwocie
3200 złotych.
Jan Krakowiak

Szanowni Mieszkańcy Pomóżcie Pogorzelcom
Kierując się potrzebą serca i odruchem ludzkiej
solidarności Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji Dzieci
I Rozwoju Obszarów Wiejskich Wrota Lamkowie prosi
Państwa o udzielenie pomocy osobom poszkodowanym
w pożarze, rodzinom: Marii Pazurkiewicz, Dorocie
Pazurkiewicz, Robertowi Cygan i Anecie Kotlińskiej,
zamieszkałym w Lamkowie nr 109. Podajemy nr konta,
na które prosimy wpłacać środki, które będą przekazane
pogorzelcom. Stowarzyszenie „Wrota”
91 1540 1072 2107 5050 4037 0003 Bank Ochrony
Środowiska w Olsztynie
Z dopiskiem: Pomoc poszkodowanym w pożarze Lamkowo
nr 109
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Obrady z sesji - luty 2012 rok
Sprawozdanie z działalności spółki ZEC za
rok 2011 złożył jej prezes Janusz Sturlis. W
sprawozdaniu dostarczonym radnym czytamy:
„Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w
Barczewie funkcjonuje od dnia 1.10.2003 roku.
Zgodnie z aktem założycielskim podstawowym
przedmiotem koncesjonowanej działalności
spółki jest: wytwarzanie ciepła, jego przesyłanie
i dystrybucja. Wstępny rachunek zysków i strat
za rok 2011 zamyka się wynikiem ujemnym w
wysokości - 571642,18 zł”. Na wstępie
sprawozdania prezes ZEC podaje informację, że
zgodnie z podpisaną ugodą z firmą Barter SA w
Białymstoku w miesiącu styczniu 2011 roku
spółka ZEC spłaciła całą zaległość wraz z
odsetkami za opał za sezon grzewczy
2009/2010, nie podając wyjaśnienia skąd firma
wzięła pieniądze. Z zestawienia lat obrotowych
dołączonego do niniejszego sprawozdania
wynika jednoznacznie, że firma ZEC od samego
początku do dnia dzisiejszego co roku była na
deficycie i przynosiła straty. Podaję wynik
finansowy na działalności gospodarczej
w kolejnych latach obrotowych: rok 2003 strata
-36946,27 zł, 2004 -232782,08 zł, 2005 148070,01 zł, 2006 -279081,32 zł, 2007 175199,38 zł, 2008 -164327,40 zł, 2009 101565,63 zł, 2010 -184808,24 zł, 2010 507117,89 zł. Suma wszystkich strat na bieżącej
działalności w ww. latach obrotowych wynosi
1829898,22 zł, co przekłada się na średnią
roczną stratę -203322,08 zł. W sprawozdaniu
brak jest wyjaśnienia skąd spółka wzięła

pieniądze na zapłacenie długów firmie Barter
SA.
W dalszej części sprawozdania czytamy „Na
prośbę spółki w dniu 31.03.2011 r. odbyło się
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Właściciel, Rada Nadzorcza Spółki oraz Zarząd
w sprawie podpisania uchwały o wyrażeniu
zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych”.
W maju została sprzedana działka nr 48/42
obręb 2 m. Barczewo za kwotę 360000,00 zł
i działka 48/36 obreb 2 m. Barczewo na kwotę
6000,00 zł. W dyskusji radni dopytywali prezesa
na co wydatkowano pieniądze ze sprzedaży
nieruchomości. Pieniądze te wydano na
pokrycie zaległych strat. Spółka zlikwidowała
też wszystkie nieużywane środki trwałe. ZEC
oczyszcza przedpole do połączenia się z inną
spółką.
W aktach sprawozdania jest pismo
przedstawiające krótką analizę przyczyn, które
złożyły się na wygenerowanie strat. Jedną z nich
było to, że taryfę na sprzedaż ciepła ustalał
Urząd Regulacji Energetyki w Gdańsku, który
działał w interesie konsumenta, a nie wytwórcy
ciepła. W zakresie wytwarzania ciepła działał
wolny rynek, a w zakresie regulowania
należności za pobrane ciepło - stosunki
socjalistyczne. Rosło zadłużenie spółki. Kiedy
spółka mogła samodzielnie ustalać taryfę za
wytworzone ciepło (2009 r.) zaczął się
zmasowany trend w budowaniu własnych
kotłowni przez wspólnoty mieszkaniowe.
Umowy na dostawę ciepła na początku
powstania spółki nie zawierały żadnych klauzul

Spacerkiem przez gminę
Płać podatek tam, gdzie mieszkasz
Nastał okres składania zeznań podatkowych w
urzędzie skarbowym. O pieniądze z odpisów
podatkowych w naszym powiecie (z nastaniem
wiosny rozliczeniowej) za miniony rok 2011
postanowiły walczyć wszystkie gminy i
stowarzyszenia - gminy o 30% odpis od podatku
dochodowego podatników, stowarzyszenia o
1% tej kwoty. Są to potężne pieniądze,
stanowiące dochody gmin. Problematyką
odpisów nasza redakcja zajmuje się od dwóch
lat, publikując na ten temat różne artykuły.
Przedstawialiśmy wsie, których problemy nie
zostały rozwiązane z braku pieniędzy.
Postulowaliśmy jak po te pieniądze sięgnąć.
Pisaliśmy też o spełnionych marzeniach
licznych organizacji pozarządowych,
wspartych szczodrością naszych podatników. W
tym roku na sesji Rady Miejskiej w Barczewie
była rozpowszechniana ulotka informacyjna pt.
„Płać podatek tam, gdzie mieszkasz”.
Inicjatywę uważamy za słuszną i konieczną,
dlatego postanowiliśmy przybliżyć treść ww.
ulotki.
„Jesteś mieszkańcem gminy Barczewo, ale nie
jesteś tu zameldowany? Czy chcesz by Twój
podatek zasilił kasę innego samorządu i nie
został wydany na Twoją drogę lub chodnik? Z
pewnością nie. Pamiętaj zatem, by w części B
zeznania podatkowego PIT-37 wpisać
faktyczny adres zamieszkania (a nie
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zameldowania) - sprawi to, że Twoje podatki
wpłyną do kasy gminy, w której mieszkasz!
Kiedy nie są wymagane dodatkowe zgłoszenia?
Gdy Twój adres zameldowania i adres
zamieszkania podlegają pod ten sam urząd
skarbowy. W takiej sytuacji nie musisz robić nic
więcej niż w części B zeznania podatkowego
PIT-37 wpisać aktualny na dzień 31.12.2011
roku adres zamieszkania, np.: jesteś
mieszkańcem Wójtowa, Nikielkowa, Kaplityn
czy Łęgajn, ale jesteś zameldowany w
Olsztynie. W zeznaniu podatkowym w części B
dotyczącej adresu zamieszkania wpisujesz
adres np. w Wójtowie, w Nikielkowie, w
Kaplitynach czy w Łęgajnach. Nie ma potrzeby
składania żadnych odrębnych oświadczeń i
aktualizacji.”
Szanowny Redaktorze
Zwróciła się do mnie pewna pani z prośbą o
napisanie w naszej gazecie o ogrodzeniu
cmentarza komunalnego. Powiedziała, że
wymaga ono remontu. Jeszcze rok temu jego
wygląd tak nie raził, na tle ogrodzenia
ogródków znajdujących się przy ulicy
Kościuszki. Po przeprowadzonym remoncie
płotu na działkach, ogrodzenie cmentarza
wygląda jak cmentarne. Płot nie pasuje do
ładnie utrzymanego cmentarza.
Jan Krakowiak

o zwrocie ponoszonych nakładów na
modernizację kotłowni. Klasycznym
przykładem jest kotłownia przy ulicy Krótkiej,
którą zmodernizowano początkowo z opału
węglowego na olej i gaz, a usługobiorcy nie
ponieśli żadnych obciążeń. Wspólnoty bez
żadnych konsekwencji finansowych mogły
wypowiadać umowy na dostawę ciepła. Ważną
przyczyną był brak opracowanego i wdrożonego programu ciepłowniczego miasta. Inną
przyczyną, która wpływała na ekonomiczną
kondycję spółki, było dziedzictwo jej
wyposażenia. ZEC przejęła kotły przestarzałe,
bez połączeń linii przesyłowych. W chwili jej
powołania skazana była na upadek. Nikt nie był
zainteresowany ich planową modernizacją i
wyłożeniem pieniędzy. Wspólnoty myślały w
kategoriach jak najmniej płacić za ciepło.
Myślenie kategoriami dobra wspólnego było im
obce. Wyszło jak zawsze - zlikwidowana została
infrastruktura ciepłownicza miasta Barczewa.
Przygotowując się do fuzji z inną spółką,
Zarząd przygotował analizę finansową
poniesionych strat i zaproponował ich pokrycie
przez właściciela. Zaproponowano pokrycie
strat poprzez dotację i obniżenie kapitału
zakładowego, by nie wnosić do nowej spółki
balastu w postaci niepokrytej straty. Spółka
praktyczne jest w stadium likwidacji. Działać
będzie do końca sezonu grzewczego. Co będzie
dalej, czas pokaże. Ekonomia wymusiła upadek
firmy wystawionej na konkurencję na wolnym
rynku. Sytuacja w mieście jest nie do
pozazdroszczenia. Mieszkańcy na własne
życzenie zafundowali sobie ogrzewania
najdroższym nośnikiem energii, tj. gazem i
olejem. Z jednego monopolisty opału dostali się
pod skrzydła drugiego. Dzisiaj wszyscy są niby
zadowoleni -wspólnoty, że mają własne
kotłownie, mieszkańcy, że mniej relatywnie
płacą za ciepło. Niektórzy cieszą się, że ZEC duży moloch ciepłowniczy - dogorywa.
Niedługo się okaże, czy barczewianie przestaną
mieć powody do uśmiechu. Czas taniego opału
w Barczewie się skończył. Gdy ktoś w
przyszłości zaproponuje mieszkańcom tani opał
ze źródeł odnawialnych (zrębki, słoma, miał
węglowy), nie będzie go można użyć, bo nie
będzie już infrastruktury ciepłowniczej.
Wówczas nastanie czas zaciskania pasa i
jęczenia, że ogrzewanie jest drogie. Takie są
wilcze prawa rynku, gdy przestała działać
osłona socjalna z byłego ustroju.
Na dzień dzisiejszy pozostało wiele pytań
bez odpowiedzi, a odpowiedź nie zawsze będzie
satysfakcjonująca. Z zagadnień, już historycznych, pozostaje dylemat czy agonii ZEC nie
należało przyspieszyć o parę lat wcześniej, aby
uratować społeczne pieniądze. Odwróćmy
pytanie: czy za straty na działalności spółki nie
można byłoby zmodernizować kotłowni i sieci
ciepłowniczej miasta Barczewa? Na te pytania
nikt nie udzieli odpowiedzi. Niedługo po byłych
komunalnych kotłowniach barczewskich
pozostaną wspomnienia.

GAZETA SAMORZĄDOWA 3 (2022) marzec 2012

Jan Krakowiaki

Sport
Uczniowski Klub Sportowy BUKS Barczewo
Pierwszy rok owocnej działalności
W tym miesiącu mija rok istnienia naszego
klubu. W kwietniu ubiegłego roku rozpoczęliśmy nabór do sekcji piłki nożnej chłopców
i dziewcząt z roczników 2001-2004. Dzisiaj
w klubie trenuje około 60 zawodników
w różnych kategoriach wiekowych.
Jest to niewątpliwie duży sukces BUKS-u,
na który pracowało i pracuje wiele osób. Przede
wszystkim, gdyby nie pomoc i wsparcie
instytucji państwowych, małych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych nasze osiągnięcia
byłyby zapewne mniejsze. Pomocni i życzliwi
okazali się dyrektorzy barczewskiego
Przedszkola Miejskiego i Szkoły Podstawowej
nr 1 oraz nauczyciele tam pracujący. W sprzęt
sportowy zaopatrzyła nas firma RIVIERA
FURNITURE z Barczewskiego Dworu,
obuwiem sportowym zostaliśmy obdarowani
przez firmę EUROWARSZTAT - BALUX pana
Zbigniewa Szczepańskiego. Swoim patronatem
objęła nas telewizja kablowa MACROSAT pana
Krzysztofa Kacprowicza, wspomógł nas
również ABAKUS (Tartak-Mokiny). Z osób
prywatnych należy wymienić panów
Krzysztofa Tomczyka, Jacka Kasprzaka,
Tomasza Kowalskiego, Jarosława Kosina,
Tomasza Michałowskiego, Janusza Błaszczaka
oraz panie Danutę Teclaw i Annę Szramowską.
Dziękujemy również wszystkim rodzicom
naszych zawodników. Zawsze pomocni
w naszych działaniach są barczewscy radni w
osobach panów Jarosława Bonusa oraz
wspomnianego już Tomasza Michałowskiego.
Wiele życzliwości okazują nam burmistrz
Barczewa pan Lech Nitkowski i jego zastępca
Dariusz Jasiński. Pomocą służy również pani
Anna Gędas pracująca w Urzędzie Miejskim.
Nawiązaliśmy stałą współpracę z Centrum
Kultury i Promocji Gminy w Barczewie,
planujemy wspólne zorganizowanie kilku
imprez kulturalno-sportowych. O naszej
działalności można czytać w niniejszych
„Wiadomościach Barczewskich", za co
składamy podziękowania redaktorowi
naczelnemu pani Marioli Łukowskiej.
Zapraszamy do współpracy osoby lubiące
sport, chcące nas wspomagać, bądź działać w

fot. archiwum

klubie jako kierownicy drużyn. W lutym br.
odbyło się Walne Zebranie członków BUKS
Barczewo, pozytywnie oceniono pracę jego
Zarządu oraz osób z nim współpracujących.
Niebawem zawodnicy rozpoczną zmagania
ligowe w kategorii Żaka i Orlika, klub ogłosił
nabór kolejnych roczników.
Uczniowski Klub Sportowy BUKS
Barczewo rozpoczyna nabór do sekcji piłki
nożnej chłopców oraz dziewcząt urodzonych w
przedziale wiekowym 2005-2006.
JUŻ OD 24 III 2012 ROKU!!!
Zapisy, a następnie treningi piłkarskie będą
odbywały się na obiekcie barczewskiego Orlika
(przy Szkole Podstawowej) w każdy wtorek w
godzinach 15.00-16.15 oraz w soboty 10.0011.15.
Klub Sportowy BUKS Barczewo uczestniczy w

rozgrywkach w kategorii Żaka oraz Orlika w
strukturach Warmińsko-Mazurskiego Związku
Piłki Nożnej.
Uczniowski Klub Sportowy BUKS Barczewo
jest stowarzyszeniem, zrzeszającym uczniów,
rodziców uczniów, nauczycieli i sympatyków
mającym na celu rozwój i upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu. Siedzibą władz klubu
jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie.
Serdecznie zapraszamy dzieci do uczestnictwa
w systematycznych treningach piłkarskich.
Szczegółowe informacje można uzyskać u
trenerów pod numerem telefonu 509487593 lub
501162552. Serdecznie zapraszamy do
odwiedzania strony:
www.buksbarczewo.futbolowo.pl
Bogdan Caruk

Halowy turniej piłki nożnej dziewcząt

Barczewo pierwsze
w „Kogut Cup”
Uczniowski Klub Sportowy „Kogut”
Kurzętnik zorganizował w hali sportowej
MOSiR Nowe Miasto Lubawskie halowy
turniej piłki nożnej dziewcząt „Kogut Cup”.
Celem turnieju była popularyzacja piłki
nożnej wśród dziewcząt. W turnieju startowało
8 drużyn z kilku województw. Drużyny grały w
dwóch grupach „każdy z każdym”. Zwycięzcy
grup spotkali się w finale. Były medale,
nagrody, dyplomy, puchary i poczęstunek.
I miejsce - Barczewo (pow. olsztyński),
II miejsce - Tylice (pow. nowomiejski),
III miejsce - Iłowo (pow. działdowski),
IV miejsce - Książki (pow. wąbrzeski)
Ryszard Krzemieniewski
Prezes UKS „Kogut” Kurzętnik
fot. archiwum
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Przetargi
BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości zabudowanych
budynkami użytkowymi, położonymi przy
ulicy Obrońców Warszawy w Barczewie.
W skład nieruchomości wchodzą budynki
dawnego młyna zbożowego i dawnej olejarni.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektów
wynosi 1108,67 m2.
Cena wywoławcza wynosi 180 000,00 zł zwolniona od podatku VAT.
W skład proponowanych do sprzedaży
nieruchomości wchodzą działki:
- Działka Nr 78/1 o powierzchni 122 m2, objęta
księgą wieczystą KW NR OL1O/00130943/5.
- Działka Nr 78/3 o powierzchni 218 m2 , objęta
księgą wieczystą KW NR OL1O/00128315/7.
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 17 kwietnia 2012 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barczewie,
Plac Ratuszowy 1, w pokoju nr 19. Otwarcie
przetargu o godzinie 12.30.
Podstawowym warunkiem przystąpienia do
przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek
Urzędu Miejskiego w Barczewie do dnia 12
kwietnia 2012 r.
Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę
sprzedaży nieruchomości i podlega zapłacie w
gotówce, nie później niż na 3 dni przed
zawarciem umowy notarialnej. Nabywca
nieruchomości ponosi w całości koszty
przygotowania nieruchomości do zbycia oraz
notarialne i sądowe.
Burmistrz Barczewa może odwołać lub
unieważnić przetarg z ważnych powodów.
Szczegółowych informacji dotyczących
nieruchomości oraz przetargów udzielają
pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w
Barczewie pokój nr 19, tel. (89) 514-83-46 w. 53
i 54. Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej
urzędu: www.barczewo.bip.net.pl
Burmistrz Barczewa
Lech Jan Nitkowski

BURMISTRZ BARCZEWA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych
przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną
1. Obręb ewidencyjny 2 miasta Barczewo,
działki położone u zbiegu ulic: Harcerskiej i Lipowej:
Działka Nr 79/7, pow. 1232 m2
Cena wywoławcza: 95 817,00 zł
Działka Nr 79/8, pow. 1148 m2
Cena wywoławcza: 89 298,00 zł
Działka Nr 79/9, pow. 1175 m2
Cena wywoławcza: 91 389,00 zł
Działki objęte są księgą wieczystą Nr OL1O/00012160/9.
2. Obręb ewidencyjny 3 miasta Barczewo,
działki położone u zbiegu ulic: Warmińskiej i Zielonej w Barczewie:
Działka Nr 3/112,
pow. 1753 m2
Cena wywoławcza: 112791,00 zł
Działka Nr 3/113, pow. 1081 m2
Cena wywoławcza: 77 244,00 zł
Działka Nr 3/114, pow. 1074 m2
Cena wywoławcza: 76 752,00 zł
Działka Nr 3/115, pow. 1124 m2
Cena wywoławcza: 80 319,00 zł
Działki objęte są księgą wieczystą Nr OL1O/00036816/7
3. Obręb ewidencyjny Ruszajny:
Działka Nr 165/44, pow. 1157 m2
Cena wywoławcza: 60 024,00 zł
Działka Nr 165/45, pow.1000 m2
Cena wywoławcza: 51 906,00 zł
Działki objęte są księgą wieczystą Nr OL1O/00143149/3.
4. Obręb ewidencyjny Skajboty:
Działka Nr 182/4, pow. 1588 m2
Cena wywoławcza: 44 000,00 zł
Działka Nr 182/5, pow. 1543 m2
Cena wywoławcza: 43 000,00 zł
Działka Nr 182/6, pow. 779 m2
Cena wywoławcza: 23 500,00 zł
Działki objęte są księgą wieczystą Nr OL1O/00046409/4
5. Obręb ewidencyjny Kromerowo:
Działka Nr 176/5, powierzchnia 1204 m2
Cena wywoławcza: 47 847,00 zł
KW Nr OL1O/00075808/3
Przetarg odbędzie się 17 kwietnia 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 12 kwietnia Barczewo. 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
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Informacje

Powitanie wiosny
w Bartołtach Wielkich
Propagowanie
właściwej postawy
Dnia 21 marca 2012 r. strażacy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bartołtach Wielkich wraz ze
społecznością uczniowską szkoły podstawowej
przywitali wiosnę.
Była to doskonała okazja do tego, aby
przyszłoroczni pierwszoklasiści oraz ich starsi
koledzy i koleżanki, mogli zapoznać się z
zagrożeniami i skutkami, wynikającymi z
wypalania traw bez nadzoru osoby dorosłej.
Członkowie OPS zaprezentowali w jaki sposób
powinniśmy radzić sobie z ogniem, podczas
wizyt na łonie natury. Dzięki propagowaniu
właściwej postawy, dzieci uzyskały informacje, iż
wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach,
pastwiskach, wrzosowiskach, torfowiskach,
nieużytkach, w rowach i pasach przydrożnych
oraz w odległości mniejszej niż 100 m od nich jest
zabronione.
Uczniowie mogli się przez chwilę poczuć jak
strażacy - trzymając we własnych rękach
przysłowiową „sikawkę” i gasząc
wyimaginowany pożar prawdziwym
strumieniem wody.
Po prezentacji OSP z Bartołt Wielkich,
przyszedł czas na pożegnanie zimy i topienie
marzanny.
Katarzyna Suraj
fot. K. Suraj, A. Jasiukiewicz
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Społeczeństwo

Pomóż
Pogorzelcom!
Szanowni
Mieszkańcy!
Kierując się potrzebą serca i ludzkiej solidarności
proszę Państwa o udzielenie pomocy pogorzelcom
- państwu Choromańskim i ich półtorarocznemu dziecku,
mieszkańcom ulicy Bławatnej 10 w Wójtowie.
Komitet pomocy pogorzelcom otworzył specjalne konto,
z którego środki zostaną przekazane poszkodowanym.

89 9343 1028 2602 5898 3000 0010
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY NA LUDZKĄ TRAGEDIĘ!!!
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku o/Barczewo

Wszelkie informacje: 508 561 909
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U nas możesz zamówić:
- dekorację ślubną kościoła,
domu panny młodej
- wiązanki ślubne
- dekoracje samochodu
- kamerzystę, fotografa, zespół muzyczny
- kosmetyczkę z makijażem ślubnym

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

